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Veel dank gaat uit naar de deelnemers van de Amsterdam 

Cohort Studies, zonder wie veel van de in dit proefschrift 
beschreven studies niet mogelijk waren geweest. Hanneke en 
Neeltje, bedankt voor de mogelijkheid om het onderzoek te 
kunnen doen. Linaida, Corrine, en Karel; bedankt voor de 

praktische ondersteuning. Karel, je bent een uitzonderlijk 
goed analist en het was altijd erg gezellig bij de uitvoering 
van de experimenten. Ik ben blij dat jij naast me staat als 
paranimf tijdens de verdediging van dit boekje. Verder wil ik 

iedereen bedanken van de afdeling EXIM-LVIP, met name Ad 
voor de algemene ondersteuning, Matthijs voor interessante 
discussies, buurman John, Andrea, Diana, Danielle, Evelien, 

Marit, Angelique, Marga, Sebastiaan, Judith, Agnes, Irma, en 
Ellen voor de laatste loodjes. 
Mijn waardering gaat ook uit naar de studenten die ik heb 
mogen begeleiden. Bin en Rianne: ik heb minstens even veel 

geleerd, het ga jullie goed.  
 
Natuurlijk was er ook een thuisfront en ondanks dat het 
misschien niet altijd volledig duidelijk was waar ik nou mee 

bezig was, waren jullie er altijd voor mij. Papa en mama, ik 
kan jullie niet genoeg bedanken voor de stabiele basis, steun 
en vertrouwen en dat jullie alles voor mij mogelijk hebben 
gemaakt. Inge en Ralf, bedankt. Inge, volgens mij ben ik net 

zo’n volhouder als jij, fijn dat je mijn paranimf wilt zijn. 
Hans, jij werd erg ziek en je bent helaas niet meer bij ons 
om deze dag mee te maken, je wordt enorm gemist. Ans, 

bedankt voor je altijd luisterend oor en ondersteuning. Dank 
aan alle familie en vrienden. 
 
Juli, jij was een constante factor in een roerige tijd. Jouw 

intelligentie, vermogen tot relativeren en liefde hebben mij 
erdoorheen gesleept. Dit boekje draag ik op aan jou. 
 
 

Maarten 
 
 

 
 
 

 




