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DANKWOORD D 

Allereerstt zou ik graag Ray Krediet bedanken, die een drijvende en stimulerende kracht is 

geweestt in het tot stand komen van dit proefschrift. 

Dee studies hadden nooit kunnen gebeuren zonder heel veel hulp op het lab: Laura Zaal, 

Cindyy Dragr-Meinders, Johan Hiralall, Rudi de Waart, zeer vee! dank voor julli e inzet: met 

namee ook van Anton van de Wardt (die ik zelfs kon storen tijdens zijn huwelijksjubileum, en 

ookk vrije dagen verzette om met me te opereren), Kor Brandsma, Bert van Urk, Udo en Renee. 

Studentenn die mee hielpen aan het onderzoek waren Najat Hajji (met veel inzet) en Gregory 

Deira,, dank. 

Vann mijn eerste contact met de afdeling Pathologie af aan is dat ook erg inspirerend 

geweest,, met name door de discussies met Jan Aten, het samenwerken met Nike Claessen, en 

mett Allard van der Wal, Caroline Douma en Onno de Boer. 

Dee afdeling Nierziekten van het AMC : met name Machteld Zweers, die het rattenmodel 

heeftt ontwikkeld, Dick Struijk , Janto Surachno, professor Ineke ten Berge, Coby de Glas-Vos 

enn Frederike Bemelman, voor nimmer afnemende interesse en bemoedigende woorden. In een 

lateree fase kreeg ik meer te maken met andere mensen, die me voorgingen en met wie ik het 

contactt als zeer prettig heb ervaren: Marja Hodac-Pannekeet, Carolien Douma, Ajda Rowshani 

enn Watske Smit (snel weer Almere?). 

Eenn van de inspirende factoren is vooral ook geweest het contact met buitenlandse 

onderzoekers,, die bij ons verbleven en waarvan sommigen mee hebben geholpen bij de 

rattenexperimenten:: Alena Parikova (Tsjechië), Sema Akman (Turkije), Medhanit Aberra 

(Ethiopië),, Kiril l Komissarov (Wit Rusland), Man Fei Lam (HongKong),. 

Collega'ss van de VU: Jaap van de Born, Liesbeth Hekking, Mammad Zareie, Angelique 

Weiten,, Rob Beelen. 

Herenn commissie leden, dank voor het deel uit willen maken van de commissie. 

Dearr professor Olivier Dcvuyst, thank you for being part of my committee, I am looking 

forwardd to your questions. 

Dearr professor Bengt Lindholm, always a pleasure to meet with you. You introduced me 

too a lot of great people that I enjoyed spending time with, Yao Qiang: I hope we can meet again 

soon. . 

Dearr professor Nick Topley, I hope you wil l be able to join the ceremony, and maybe even 

bee my 'paranimf'. Thanks for your support these years. 

Professorr Jan Weening, dank voor je interesse en het feit dat ik je advies kon vragen, ik 

hebb dat erg op prijs gesteld en hoop dat we in de toekomst nog van gedachten blijven wisselen. 

Bestee Dr. Els Boeschoten, dank voor je opbeurende woorden op het laatst en het lenen 

vann je proefschrift. 

Clubb van het Murmellius (Arlette Homan, Marike de Jong, Nienke de Groot, Sanne Lowenhardt, 

Meritt Tabbers): fijn dat we al 20 jaar zoveel dingen delen en Moskou nog een keertje met mij 

erbij? ? 

Vriendenn vanaf de middelbare school en collega's : Navin Bindraban (cardiologie AMC), 
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Rogierr van Doorn (microbiologie AMC) , Gee van den Berg, snel weer afspreken en heerlijk 

pratenn over werk maar vooral ook over alle andere mooie dingen in het leven? 

Lieff  kwartet, (Martine Samsom, Steven Klusener, Cornelie Wiarda) vee! te weinig 

gespeeldd de afgelopen tijd, maar gelukkig niet alleen door mij, ook door de mooie kinderen, 

diee er geboren zijn en de nieuwe spruit die onderweg is, ik hoop wel snel weer meer met julli e te 

spelen.. Dank voor julli e steun. Dank ook aan mijn vrienden van Het Orkest (ik blij f de naam 

vreselijkk vinden), voor interesse en warmte, maakt me nog steeds zeer gelukkig met julli e te 

spelen.. Han Hulscher, toch snel weer rondje Vondelpark proberen? Jan Christiaan Oortwijn en 

Naomii  Tamura, ik hoop julli e nog veel te zien. 

Jeroenn Boomgaard, goed voorbeeld doet volgen, waarvoor dank. 

Collega'ss van GooiNoord, dank voor julli e hulp bij de overgang van onderzoek naar 

kliniekk en het opvangen van mijn werk als ik er weer eens niet was. Ook dank aan met name Dr. 

H.P.Mullcrr en Dr. W. de Graaffdat julli e me hebben aangenomen in GooiNoord, 

Antonn van der Graaf, dank voor je hulp bij de laatse loodjes. 

Lievee pap en mam, Daaf en Maris, dank voor julli e interesse. 

Lievee Oot Oosterbaan, dank voor je hulp bij de lay-out. 

Voorall  dank aan Nina Bouwman, een betere vriendin en paranimf had ik me nooit 

kunnenn voorstellen. 


