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Dankwoord d 



Samenvatting Samenvatting 

Bedankt! ! 
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Achtergrond Achtergrond 

Hett je bekwamen in het uitoefenen van de wetenschap voelt vaak aan als een solitaire 

bezigheid.. Niets is echter minder waar. Als arts ben je slecht toegesneden op het doen van 

(basaal)) wetenschappelijk onderzoek, en ik schat in dat ik er zo'n 20 jaar over gedaan zou 

hebbenn als ik alles alleen had moeten doen. Niet alleen advies en directe hulp zijn belangrijk 

bijj  het doen van experimenten en schrijven van artikelen, goede begeleiding is onontbeerlijk. 

Onderzoekk doen bij het lab van de experimentele inwendige geneeskunde was dankzij de hulp 

vann velen een mooie ervaring. Dit deel van mijn proefschrift wil ik graag wijden aan mijn 

mentoren,, collega's en anderen die mij hebben bijgestaan. 

Methoden Methoden 

Dankk wordt gezegd volgens de gebruikelijke 'name-dropping' methode. Eventuele uitvallers 

wordenn bij deze ondervangen met het zgn. paraplubedankje: eenieder die heeft bijgedragen 

aann dit proefschrift, op welke wijze dan ook, en die ik verzuim persoonlijk te noemen, dank ik 

hartelijk! ! 

Resultaten Resultaten 

Succesvoll  onderzoek door een beginnend onderzoeker hangt af van vele factoren zoals 

bijvoorbeeldd aanwezige expertise en ondersteuning, faciliteiten, enig geluk en geld. Samen 

werkenn met inspirerende en enthousiasmerende mensen is voor mij echter altijd de kritische 

factorr geweest. De prijs mijzelf gelukkig tot onderzoeker te zijn opgeleid onder leiding van een 

drietall  bevlogen mentoren. Dr Maikel Peppelenbosch, ji j bent een waarlijk unieke 

wetenschapper,, die scherpe ingevingen paart aan een onorthodoxe houding ten opzichte van 

hett beoefenen van de wetenschap. Het stellen van grenzen zit niet in jouw taakomschrijving 

vann copromotor; alles is bij jou mogelijk en dat leidt vaak tot prachtige dingen, en 

wonderbaarlijkk genoeg slechts zelden tot ongelukken. Je hebt me veel geleerd en mijn horizon 

verbreedt.. Dr Tom van der Poll, samen met Maikel vorm ji j het Yin en Yang van mijn 

promotieteam.. Je enthousiasme voor de wetenschap is zeer aanstekelijk, je ideeenbron 

onuitputtelijkk en vaak ook nog praktisch uitvoerbaar. Dank voor je inzet voor mijn 

proefschrift.. Prof. dr Sander van Deventer, je overbrugt schijnbaar moeiteloos de kloof tussen 
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bench-- en bedside, daarin ben je me tot voorbeeld. Je maakt veel mogelijk voor arts-

onderzoekers,, waarvoor dank. 

Eenn dankwoord mondt nog wel eens uit in een verkapte klaagzang over het promotietraject; 

"ikk zou het niet hebben gehaald/er onderdoor zijn gegaan zonder de hulp van., etc". 

Onderzoekk doen is echter meestal erg leuk. Niet in de minste plaats door het samen werken 

mett collega onderzoekers. In de afgelopen jaren heb ik ongelofelijk veel plezier gehad samen 

mett mijn medeonderzoekers. Samen met Gijs en James voelde ik mij afwisselend de drie 

jongee woudlopers of de drie musketiers, afhankelijk van het geboekte resultaat aan de bench. 

Congressenn waren memorabel met jullie, m.n. in Keystone werd wetenschap bedreven op 

zeldzamee hoogte. Ik ben vereerd dat julli e mij als paranimf terzijde willen staan tijdens mijn 

verdediging,, en verheug mij julli e beide in Amsterdam te blijven zien. Medevolgelingen van 

Maikel:: Henri V (biologie: 1'art pour 1'art?), Sander, Tom, Jan, Carina (van bakvis naar 

scientist!),, Inge H, Linda, Walter, Jantien, Sylvia, student Sanne: bij elkaar een bijzonder 

verzameling,, ik heb erg met julli e en soms om julli e moeten lachen. Bedankt voor julli e 

gezelligheidd en hulp. Judith, m'n partner-in-crime (bijna echt) in endotoxine studies, samen 

zullenn we de brave Hendrik van de bodem proberen te houden. Tessa, het is ongelofelijk 

hoeveell  bizarre uitkomsten wij kregen bij onze proeven: het experimenteren was vaak 

hilarisch,, de resultaten regelmatig om te huilen. De zal ons gezamenlijk gepipeteer missen. 

David,, dank voor CCLB- en IT support! Mede- en oud AIO's: Jaklien (a.k.a. Evil Computer 

Eye),, Bibi, Bas, Petra, Anita, Henri B, Piet, Sylvia, Dirkje, Fanny, Dariuzs, Peppie, Nicolle: 

bedanktt voor de goede tijd. Ook hulde aan de (mede) VAO-oprichters en commissieleden: de 

VAOO is dood; lang leve de VAO! Daan Hommes, altijd in voor grootse plannen, ik ga nooit 

meerr met je squashen, maar blijf vast wel onderzoek met je doen. Ook de dames van de IBD-

poli,, veel dank! 

Angelique,, Esther, Inge P, Jennie, de Patricia's, Hella, Monique, Joost, Ingvild en Adri: dank 

voorr julli e steun en gezelligheid. Dr. Joseph B. Gurman and Mr. Steele Hill , SOHO EIT 

Consortium,, NASA Goddard Space Right Center, are gratefully acknowledged for providing 

thee cover picture of the sun. Graag bedank ik ook mijn jaargenoten voor het kritisch 

becommentariërenn van mijn onderzoek (lees:"het hartelijk lachen om het onderwerp van mijn 

proefschriftt tijdens de borrel") 
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Lievee ouders en schoonouders, hartelijk dank voor julli e voortdurende steun. Lieve Irene en 

Liselotte,, schatten van mijn hart, zonder julli e was dit zinloos geweest. 

Conclusie Conclusie 

Hett moge duidelijk zijn dat ik velen zeer dankbaar ben: bedankt! 

Amsterdam,, 15 juli 2002. 
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