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Promotiecommissieleden: : 

Bedanktt dat U bereidt bent geweest om deel te nemen in de commissie ter 

beoordelingg van mijn promotie. Professor Westerveld, veel dank voor Uw 

correspondentiee met NIH. 

Begeleiders: : 

Atze,, bedankt voor je begeleiding gedurende de eerste helft van mijn 

promotieonderzoek.. Toen je me in dienst nam heb je ongetwijfeld niet geweten wat je 

tee wachten stond (tijgerprint, kamasutra). We komen nog wel eens bij je langs, thuis, 

alss je andere mensen te eten hebt. 

Ingrid,, ik vond het erg jammer dat Atze wegging, maar hij heeft een prima 

opvolgsterr gekregen. Bedankt voor de leuke en leerzame tijd. Ik denk met veel 

genoegenn terug aan dat Heidelbergse cafe met lokale muziek. Er loopt nu wel ergens 

eenn Zwitser rond die denkt dat heel Nederland op de hoogte is van zijn 'kwaliteiten' in 

bed. . 

Wout,, ik heb het erg naar m'n zin gehad in de levergroep. Bedankt voor de 

enormee hoeveelheid werk die je verzet hebt, de prettige discussies, en de skilessen. 

Collegae: : 

Jacquelinee (J.L.M.), als het aan mij lag, kreeg je een Michelin-ster (Salm en Kipp). 

Jann Ruijter, ik heb nog nooit iemand zo enthousiast zien worden tijdens het schrijven 

vann een artikel. Jan Stallen, bier in, bier in. Karin, secretaresse van het jaar, maar 

haaltt nog steeds geen koffie. Kom op joh, je ken 't. Etsuko, kappano he. Farah, we 

wetenn nu alles over bloedworst en de schaafijs man. Maarten, ik heb lang nagedacht 

overr een gevatte opmerking, maar vond er geen. Je bent gewoon de 'golden 

standard'.. Marianna, good luck in the US. Milka, blonde hairs everywhere. Mona, 

getrouwd,, maar niet blind! Roben, we zitten in hetzelfde schuitje, maar op een drukke 

straatt groeit ook geen gras, toch? Theo, Wout junior. Vesna, a good salesman also 

sellss to people who are hiding underneath the table. Wil, je hebt nu wel wat aan Ron 

uitt te leggen met je gevleugelde uitspraak, 'Dat is wel een man waarvan je denkt, 

daarr zou ik wel mee in bad willen'. Youji, our personal weight-watcher who fancies 

handsomee blastocysts. Thong, the ALC photographer. Astrid, koffieleut. Raoul, Etten-

Leur.. Coen, bedankt voor je hulp met de FPLC. Orlando, je vrolijkheid is direct 

gerelateerdd aan het weer. Ronald Oude-Elferink, je kunt maar beter geen gevaarlijke 

sportenn meer doen, want Wout doet je na! Ik stel voor dat je het in het vervolg bij 

sjoelenn houdt. Antoon, het juiste adres voor een culinaire tip. Arjan, hebbedingetje. 
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Danielle,, squash. Petra, blauwe M&Ms. Roelof-Jan, en garde. Suzanne, 

Morgenstundee hat Gold im Munde. Jung-Sun, Hie Dung-Gu (Guus Hiddink). Aho, 

tukkerr op klompen. Alex Soufan, paintball kampioen. Arnoud, Fryslan boppe? John, 

jee hebt gelijk, die Trevi-fontein hebben we goed gezien. Saskia, droom je nog wel 

eenss over spinnen? Boudewijn, Bijlmerbuurman. Cees, single malt. Jaco, fietst 

snellerr dan een Pentium IV. Pamela, wat zit je haar toch leuk. Piet, Diego, Somluk, 

Ronaldd Lekanne Dit Deprez, Fatima, Marian, Paul, Vincent Christoffels, Maurice, 

Willem,, Anita, Frederik, Semir, Alex Postma, veel dank. 

Maastricht t 

Johan,, bedankt voor je hulp met de 2d-gelen. 

Leo,, Vincent, Madeleine en Chiel, bedankt voor de rondleiding langs de Maastrichtse 

kroegen. . 

Familie: : 

Tanneke,, Jan, Maryze, Anton, en Lee-Anne, bedankt voor jullie steun en interesse. 

Gerunde,, dankjewel voor het luisteren naar alle CPS-verhalen, en dat je met me 

meegaat. . 

Onard. . 
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