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DANKWOORD D 

Hett boekje is eindelijk af. De laatste pagina's wil ik gebruiken om een aantal mensen 

tee bedanken die mij hebben geholpen met het realiseren van dit proefschrift. 

Prof.. dr. T.M.G.J. van Eiiden, beste Theo. Ik ben je dankbaar dat je mij de kans hebt 

gegevenn om, naast mijn reguliere werk, zelfstandig onderzoek te doen. Door jouw 

gedrevenheidd en je enthousiaste manier van begeleiden wist je het onderzoek tot 

grotee hoogte te stuwen. Ik hoop dat we in de toekomst kunnen blijven samenwerken. 

Jann Harm Koolstra en Geerling Langenbach. Jullie wil ik bedanken voor het kritisch 

lezenn van de manuscripten. De suggesties die jullie maakten verhoogden vaak de 

leesbaarheid. . 

Peterr Brugman, het 'sociale' gezicht van onze groep. Jou wil ik bedanken voor de 

hulpp die je me gaf waar dat maar nodig was. Mede door jouw hulp bij het tekenen 

vann de schier eindeloze hoeveelheid spiervezels versnelde het onderzoek 

aanzienlijk. . 

Leoo van Ruijven. Hoewel je vaak niet begreep wat ik "nou toch weer met die 

computerr heb uitgespookt", kon je de problemen vaak snel oplossen. 

Dee jonge honden van de afdeling. Lars Mulder en Tim van Wessel (oftewel het 

aanstormendd talent) Jullie zorgen voor veel extra levendigheid op de afdeling. 

Yvonnee Schueler. Als student assistent koos je er voor om de infrahyoidale spieren 

tee karakteriseren. De gegevens heb ik goed kunnen gebruiken. 
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Dee mensen van de "andere kant" (afdeling Anatomie) wil ik bedanken voor de 

gezelligheid.. Antoon Moorman. Hartelijk dank dat ik gebruik heb kunnen maken van 

dee antilichamen. Carol Verhoek-Pocock. Het vele kweken van antilichamen. jaren 

geleden,, heeft nog steeds resultaat. Cees Hersbach. Bedankt voor het snelle 

fotowerkk en de aanwijzingen. De mensen van de snijzaal en de werkplaats Bedankt 

voorr jullie steun. 

Vrienden.. Jullie bedank ik voor het meeleven. Het heeft even geduurd, maar dan heb 

jee ook wat. 

Tott slot wil ik mijn ouders en familie bedanken voor de steun en het vertrouwen dat 

juiliee in mij hebben. 
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