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Dankwoord d 

Velee mensen hebben bijgedragen aan de totstand koming van dit proefschrift, waarvan 
ikk er graag een aantal persoonlijk wil bedanken. Om maar te beginnen bij het begin: 
Monicque,, zonder jou zou ik nu nog steeds evenveel van cafeïne afweten als ieder 
ander:: het zit in koffie en het houdt je wakker! Heel erg bedankt voor alles watje me 
geleerdd hebt, voor al je begeleiding, voor je vertrouwen in mij, je vriendschap en het 
logeeradres.. Jan, bedankt voor je niet aflatende energie om mijn stukken keer op keer 
vann commentaar te voorzien, voor al je hulp en ondersteuning, je vertrouwen en de 
koffiekwartiertjess en lunches. Wat is het toch heerlijk ontspannend om met je 
begeleiderr ook over iets anders te kunnen praten behalve werk. Prof. Dr. Albert Kok, 
hartelijkk dank voor de prettige werkomgeving die het lab biedt, de faciliteiten en 
stimulerendee woorden om toch vooral mijn proefschrift af te ronden en veel te duiken 
daarr in het buitenland. 

Naastt promotor en co-promotores hebben vele andere (oud-)collega's en 
studentenn het werken aan m'n proefschrift een stuk leuker gemaakt. Met name wil ik 
noemen:: Michiel de Ruiter, Conine Kramer, Dirk Heslenfeld, Xandra van der Linden 
enn Mireille van den Berg: bedankt voor de prettige samenwerking. En natuurlijk al m'n 
vriendjess en vriendinnetjes van EPOS, ik heb genoten van onze leerzame schoolreisjes! 
Bedanktt ook aan alle proefpersonen: zonder proefkonijnen geen experimenten. Tevens 
eenn hartelijk bedankt aan alle mensen van de ondersteunende faciliteiten, met name 
Bertt Molenkamp, Tina Zett, Roland Koopmans Wilma Smeets en Anja Vendrig, zonder 
julli ee hulp en geduld.... 

Verderr wil ik graag m'n paranimfen, Nicolette Mulder en Michiel de Ruiter, heel 
ergg bedanken voor hun werk en het enthousiasme waarmee ze dat gedaan hebben. 
Zonderr julli e was promoveren op afstand heel ingewikkeld geworden. Een uitvoerig 
dankk je wel gaat naar Eric Coppenhagen, die de omslag van dit proefschrift ontwierp en 
daarr natuurlijk veel meer tijd mee kwijt was dan de bedoeling was. 

Ookk buiten het vakgebied zijn er veel mensen die ik dank verschuldigd ben. Aan 
allee vrienden en niet in de laatste plaats aan m'n familie: lieve Mam en Hans, Pap en 
Micheline,, bedankt voor julli e steun, motivatie en vertrouwen in mij: zonder julli e was 
ikk nooit zo ver gekomen. Bedankt natuurlijk ook aan de rest van de familie: Rudy, 
Jeroen,, oma's en opa's, en niet te vergeten m'n schoonfamilie! Last but not least, lieve 
Daniel,, bedankt voor deze mogelijkheid, voor al de uren dat je weer voor mij zat te 
programmeren,, en je motiverende en stimulerende woorden om het toch vooral af te 
makenn als ik het even niet meer zag zitten. Ik weet zeker dat je nog wel een keer kan 
incasseren. . 

II  also owe thanks to some people on Bermuda: Pauline and Mike, thanks very 
muchh for your friendship, your interest, your comments and the use of your printer. 
Thankss very much for the new friendships: Danielle and Antonio, Mark and Tiffany, 
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Tony,, and Sarah. Thanks to BAMZ and Dolphin Quest for providing me with amazing 
volunteerr jobs that made it so much easier to sit behind my computer for the rest of the 
week. . 

Bermuda,, 21 maart 2000. 

142 2 


