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In 1989 begon ik met mijn studie scheikunde aan de RuG. Na vier jaar van studie was

het verplichte afstudeerprogramma voor de richting organische chemie afgerond en beloot ik mij

verder te verbreden. Daartoe volgde ik bijvakken in de biochemie, energie & milieukunde en

farmacochemie en voltooide ik de lerarenopleiding. Het laatste half jaar van de lerarenopleiding

werkte ik bij de werkgroep farmacochemie aan de synthese van clozapine derivaten. Daarna

boden Håkan Wikström en Durk Dijkstra mij de kans om als AIO te gaan werken aan een

project over prodrugs, hier voor mijn dank.

Met veel mensen hebben we vier jaar lang gewerkt aan de synthese en de farmacologie

van enonen. Vanuit de de VS waren de eerste twee jaar een aantal mensen van Parke-Davis

betrokken bij het onderzoek. Therefore to the guys at Ann Arbor; Larry, Len, Dave, Tom:

Thanks for your cooperation on this great new concept!

Wat betreft de synthese ben ik Durk Dijkstra, Mark Mulder en Erik Vermeulen en een

flink aantal studenten mijn dank verschuldigd. De farmacologie van de prodrugs bleek in goede

handen bij Jan de Vries, Nienke Rodenhuis, Wia Timmerman en Ben Westerink. Bedankt voor

alles wat jullie gedaan hebben om dit project tot een succes te maken. Jan de Vries komt nog

meer lof toe vanwege zijn inzet bij alle microdialyse en metabolisme studies. Samen met

Thomas Cremers, Ulrik Jurva en Rein Bos konden we tot meetbare resultaten komen.

In deze vier jaar heb ik veel steun gehad aan de mensen om mij heen. Op het lab werd ik

gesteund door een leger aan goede chemici en op de PDU door een leger aan goede

farmacologen. Iedereen bedankt voor een mooie tijd van hard werken en veel bier drinken in de

Toeter! In het bijzonder wil ik de dames van het secretariaat noemen: Janneke, Janita en

Margriet, bedankt voor alles wat jullie voor me hebben opgelost. Naast de mensen van het lab

zijn er velen erg belangrijk voor mij geweest in de afgelopen vier jaar. Mijn dank gaat uit naar

familie en vrienden. In het bijzonder naar mijn ouders die het mij mogelijk hebben gemaakt dit

te bereiken. Corrine, ook jij bedankt voor de support bij het tot stand komen van dit proefschrift.

Tot slot wil ik graag de beoordelingscommisie in de personen van Prof. Dr. D. Nichols,

Prof. Dr. H. Timmerman en Prof. Dr. S. Hjorth bedanken voor het op korte termijn nakijken en

corrigeren van het manuscript.
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