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Dankwoord

Het uitvoeren van (natuur)wetenschappelijk onderzoek is zeker tegenwoor-
dig, geen solitaire bezigheid. Daarvoor heeft een enkel persoon gewoon te
weinig expertise en inzicht. Op deze plaats wil ik dan ook iedereen die op
zijn of haar manier heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit proef-
schrift hartelijk bedanken. Een aantal mensen wil ik echter met name noe-
men.
Allereerst dank ik Bert Schoonen voor zijn ondersteuning en getoonde ver-
trouwen gedurende de al lange periode dat wij samenwerken. Bert, jouw
(eeuwige) optimisme en enthousiasme heeft me vaak over de streep getrok-
ken wanneer ik dingen wat moeilijker inzag. Als begeleider zie je jezelf
graag als een vaderfiguur die je “zoon” met de nodige raad en daad bijstaat
maar hem toch het liefst vrij laat om zijn levenspad in onderzoeksland te
ontdekken. Bert, wat dit betreft ben ik me wel gaan beschouwen als je
“onderzoekszoon”.
Frans Schmidt wil ik bedanken dat hij mij gedurende mijn bijvak-periode
en later in het begin van mijn aio-schap heeft ingewijd in het ontwerpen en
maken van microdialyse-systemen.
Yvonne Vonk-van Klei maakt als analyst de laatste paar jaar deel uit van onze
glucosesensor-groep. Yvonne, jou wil ik graag bedanken voor je inbreng in
het maken van (soms onmogelijke) microdialyse meetsystemen, het analy-
seren van biologische monsters en de hulp bij in vivo experimenten.
Pieter Vonk wil ik hartelijk danken voor zijn hulp bij het schrijven van
hoofdstuk 6. Zijn wiskundige aanleg en ervaring met het ontwikkelen van
modellen heeft hierbij zeer geholpen.
Voor de ondersteuning tijdens in vivo proeven in het academisch ziekenhuis
Groningen ben ik de medewerkeres van de afdeling Endocrinologie, en met
name Wim Sluiter, zeer erkentelijk voor hun hulp.
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Mijn promotor, Prof. Ir. N.W.F.Kossen, wil ik bedanken voor de grote vrij-
heid die hij mij heeft gelaten om dit onderzoek uit te voeren.
De studenten Anneke wildenbeest, Michel Pais, Egbert Lamberts en Sander
Oortgiese wil ik bedanken voor hun praktische bijdrage gedurende hun
bijvak onderzoeksperiode.
Alle werknemers van de basiseenheden “Geneesmiddelvormen & Biofar-
macie” en “Industriële Farmacie” wil ik bedanken voor de prettige werk-
sfeer. Anco Eissens wil ik speciaal bedanken voor zijn ondersteuning wat
betreft de electronica van de sensor.
Alle werknemers van de Instrumentmakerij en de Electronischedienst
bedank ik hartelijk voor de geboden ondersteuning. Het was niet altijd even
makkelijk om te voldoen aan de eisen van kleiner, beter en zuiniger. Dat dit
toch vaak lukte kan geheel op het conto van jullie vakmansschap worden
geschreven. Jack Duitsch wordt bedankt voor het vakkundig verzorgen van
dia’s, foto’s en figuren.
Tot slot ben ik de leden van de beoordelingscommissie Prof. Dr.
D.F.K. Meijer, Prof. Dr. W.D. Reitsma en Prof. Ir. J.A. Wesselingh zeer
erkentelijk voor het kritisch lezen van het manuscript van dit proefschrift.
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