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Dankwoord 

 

Vele mensen wil ik bedanken voor de bijdrage die zij geleverd hebben aan de totstandkoming 

van dit proefschrift.  

 

Prof. Dr. H. C. van der Mei, beste Henny. Ik ben blij dat je mij hebt aangenomen op ‘jouw’ 

project en ik voel het als een eer om jouw eerste promovendus te mogen zijn in de beginfase 

van jouw hoogleraarschap. Om jou te karakteriseren herinner ik me een korte e-mail wisseling 

waarin ik zei dat ik het saai vond om mijn eigen werk te controleren. Hierop gaf je als 

antwoord dat het absoluut niet saai is om eigen werk te controleren maar dat het ‘streven naar 

perfectie’ juist een uitdaging is. Dat is ook het eerste wat in mij op komt als ik aan jou denk: 

het ‘streven naar perfectie’ in alles. Mijn dank is ontzettend groot dat je dit streven zo 

grenzeloos hebt toegepast op dit proefschrift! 

 

Prof. Dr. Ir. H. J. Busscher, beste Henk. Ik herinner me nog goed dat je zei dat de 

samenleving verandert en dat mensen eerder willen beginnen met genieten en zich niet zonder 

meer vol willen inzetten voor de wetenschap, wat een levensdoel is. Jij bent absoluut niet zo 

en bovendien ben je geniaal in het oplossen van problemen en een briljant schrijver en ik denk 

dat je het verdient te genieten. Ik bedank jou voor de begeleiding wat gezorgd heeft voor 

soepele acceptatie van de artikelen. 

 

Ik bedank Prof. Dr. L. Dijkhuizen, Prof. Dr. J. M. M. Hooymans en Prof. Dr. Simon voor het 

lezen van mijn proefschrift in de beoordelingscommissie.  

 

Ik bedank de heren van de begeleidingscommissie. 

 

Paranimf Drs. D. Claessen. Beste Dennis. Ik ben blij dat je mijn paranimf bent om vele 

redenen. We kennen elkaar al lang omdat we eigenlijk vanaf de middelbare school dezelfde 

richtingen zijn ingeslagen en veel met elkaar hebben opgetrokken. Jij bent altijd een stimulans 

geweest om toch net iets meer uit mezelf te halen tijdens de studie, het wielrennen, het leven. 

Dit kwam omdat je gewoon goed was en mij in je ‘slipstream’ mee trok. Ik wens je veel 

succes met je eigen promotie, maar dat is eigenlijk overbodig voor iemand die een impact-

factor van ‘20’ scoort. 
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Paranimf Dr. G. J. E. Hendriks. Oftewel, beste Hans. Als er wat te organiseren viel was je 

altijd van de partij (liedjes, sinterklaasviering, journal club) en de voorbereiding was vaak 

minstens zo leuk als de uitvoering. Jij hebt er voor gezorgd het bij de BME een onvergetelijke 

tijd is geworden! Bovendien denk ik dat je erg belangrijk bent geweest in mijn keuze 

geneeskunde te gaan studeren.  

 

Bart Verkerke, Theo van Kooten, Johan Wiersma, Martin de Vries en in het bijzonder Arie 

van der Plaats wil ik bedanken voor de hulp bij hoofdstuk 3a en b. Arie, je loste de problemen 

met ‘die moeilijke simulaties van je’ altijd onmiddellijk op en ik vond het een erg interessante 

samenwerking. Zonder jou geen hoofdstuk 3a en b! 

  

Joop de Vries bedank ik voor de XPS-metingen en de assistentie bij de computer. 

 

Zowel Wiebren de Boer als Bart Postmus wil ik bedanken voor hun experimentele en 

theoretische bijdrage aan hoofdstuk 7. Het was bovendien ontzettend leuk en leerzaam jullie 

te begeleiden bij jullie afstudeerprojecten. 

 

Voor het maken van de polyurethaan-coatings bedank ik M. Krupers, J. van Zanten en F. 

Huijs van TNO Eindhoven. 

 

Dr. J. W. Klijnstra, TNO Den Helder. Bedankt voor de bijdrage aan de publicaties en 

expertise op het gebied van marine aangroei. R. Biersteker bedankt voor het zeewater en de 

bijbehorende metingen. 

 

Lieve secretaresses, Ina Heidema-Kol en Ellen van Drooge bedankt voor de vele klusjes die 

jullie hebben gedaan en bovendien bedank ik Ellen voor haar aandeel in de lay-out van het 

proefschrift. 

 

Beste analisten, ik ben jullie zeer erkentelijk voor jullie ‘opruimwoede’. Zonder jullie draait 

een laboratorium niet!  

 

Met leuke mensen om je heen wordt je promotietijd fantastisch! Daarom wil mijn 

kamergenoten Bart Gottenbos, Geert Ensing en Janine Oosterhof en in het bijzonder 

Viringinia Vadilo-Rodriguez en Astrid Roosjen bedanken voor de gigantisch leuke tijd! 
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Virginia, door jouw heb ik me beter verdiept in de Nederlandse samenleving (inclusief 

‘Koffie’ shops). Astrid, samen hebben we menig stukje theorie beter leren begrijpen door het 

in eigen bewoordingen aan elkaar uit te leggen en ooit zal ik een spelletje winnen!  

 

Hans Kaper, ik was keer op keer verrast door jouw kennis van de natuurkunde en bovendien 

was het leuk met een getalenteerd liedjesmaker samen te werken. Alhoewel ik nog wel eens 

als verantwoordelijke voor de promotieliedjes werd aangezien, was jouw aandeel vaak meer 

dan 50%!   

 

Daniëlle Neut, alhoewel ik nog steeds niet goed tegen jouw geheimpjes kan, vond ik het erg 

leuk jouw buurman te zijn en ik vond het erg leuk jouw paranimf te zijn! 

 

Iedereen van de BME wil ik bedanken voor de gezelligheid! Verder ben ik blij dat ik Arnout 

van der Borden, Karola Waar, Gerda Bruinsma, Phrashant Sharma, Aurora Morariu, Renske 

Thomas, Chris van Hoogmoedt, Anna Vieira, Florence Postollec en Fernando Morales beter 

heb leren kennen. 

 

Beste ZIG-ers (Zij Instroom Geneeskunde), samen een nieuw avontuur. Vanaf nu ga ik er vol 

voor… zie jullie in Villa Volonté! 

 

Esmé, bedankt voor de interesse die je had in mijn onderzoek. Verder was het een bijzondere 

ervaring om jou in mijn tutorgroepje te hebben! Je bent een mondige, gedreven student en ik 

waardeer jouw rechtvaardigheidsgevoel zeer. Bovendien ben je een lief zusje.  

 

Beste ouders, ik wil jullie ontzettend bedanken dat jullie mij altijd ondersteund hebben in de 

dingen die ik doe. Ik heb van jullie geleerd open te staan voor alles in het leven en een 

generalist te zijn. Jullie hebben mij altijd zo gestimuleerd dat het geen moeten was, maar 

mogen…Jullie zijn me zeer dierbaar. 

 

Tenslotte Sylvia. Jij bent altijd een ontzettend goede motivatie geweest voor mijn werk. In 

onze vrije tijd wist je me altijd veel energie te geven. Ik waardeer het zeer zo’n intelligent en 

hard werkend iemand aan mijn zijde te hebben en kan het nauwelijks geloven dat je zo snel 

Nederlands hebt geleerd. Met jouw prikkelende opmerkingen houd je me scherp. Ik houd van 

jou! 
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