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Dankwoord
Ondanks alle interessante onderwerpen die in dit proefschrift staan, vermoed ik toch

dat dit hoofdstuk, het dankwoord, het best gelezen wordt. En terecht, want zonder de

personen die ik graag wil bedanken waren de vorige hoofdstukken er nooit gekomen.

Waarschijnlijk ga ik iemand vergeten hier persoonlijk te noemen, maar bij deze wil

ik alvast iedereen die op een of andere manier heeft bijgedragen aan de totstand -

koming van dit proefschrift bedanken! 

Allereerst wil ik mijn beide promotores, Geny en Sabeth, enorm bedanken voor  jullie

steun en het vertrouwen. 

Geny, ik heb erg genoten van onze vrijdagmiddag besprekingen, wat niet altijd werk

gerelateerd was. En buiten de besprekingen om kon ik altijd zomaar binnenlopen

voor een vraag. De snelheid waarmee documenten weer terug gestuurd werden was

ook ongelooflijk. Slaap je wel? 

Sabeth, die “hyphens” blijven een kriem, maar dankzij jou is mijn Engels wel enorm

verbeterd de afgelopen jaren. Ik ben ook zeer onder de indruk van je algemene  kennis

over de wereld. De gesprekken tijdens de lunch en borrels waren dan ook erg  gezellig,

met altijd weer een leuke anekdote. 

Tevens wil ik de leden van de beoordelingscommissie, Prof. dr. Bas Blaauboer, Prof.

dr. Rainer Bischoff en Prof. dr. Shuichi Takayama, bedanken voor het lezen en

 beoordelen van het proefschrift. 

Gelukkig hoef ik de verdediging niet alleen te doen, en heb ik twee geweldige

 paranimfen naast me staan! LJ allereerst bedankt dat je mijn paranimf wil zijn, en

enorm bedankt voor de sessies, werk gerelateerd en niet. Je bent een ware vriend en

ik zal je steun tijdens de afgelopen vier jaar niet vergeten, net zoals de trip met een

Ford Mustang door San Diego! Marjolijn, bedankt voor je steun en hulp de  afgelopen

jaren. Het was altijd weer interessant hoe je het voor elkaar kreeg om mijn geweldig

ingewikkelde systemen met een paar kleurtjes weer simpel te maken, zodat iedereen

het weer begreep :-s. Je hebt mij enorm geholpen, en je kritische opmerkingen  hielden

mij scherp. 

Het leuke van werken in twee vakgroepen is het aantal personen dat ik heb ontmoet

tijdens het project. En ondanks de relatief kleine vakgroep Farmaceutische Analyse

was er wel een enorm leuke sfeer in de groep. Patty en Maurits, tijdens en buiten

werktijd was het altijd onmeunig gezellig. Patty succes met die *&^@# Huvec  cellen

en met golf, ben benieuwd wanneer die auto komt. Maurits bedankt voor de vele

 “diners voor twee” met “garden view” in het ziekenhuisrestaurant, en sorry voor je

lichtknopje. Binnenkort maar weer een biertje drinken? 26 november? Maria, dos



cervezas por favor, thanks for the good time and I wish you all the best. Byeong-Ui,

thank you for being my roommate, sorry for the music, and good luck with finishing

your thesis! Hopefully we will meet again in South Korea sometime. Ook mijn  andere

kamergenoot Prof. dr. Jan Piet Franke wil ik bedanken, je was een rustige kamer -

genoot ;-). Jolanda, bedankt voor het controleren van de galley proofs, voor je hulp

met het invullen van formulieren en voor de gezellige gesprekken! “Goedemorgen”

Meint en Ilona bedankt en succes. 

De andere vakgroep, Farmacokinetiek, Toxicologie en Targeting is veel groter, en

ook onmogelijk om iedereen persoonlijk te noemen, maar ik wil bij deze iedereen

 bedanken voor de gezellige tijd. Er zijn wel een paar personen in het bijzonder die

 belangrijk waren voor mij: Inge de Graaf, jij was direct vanaf het begin al super

 enthousiast en geïnteresseerd in dit project. Je bent een enorm goede wetenschapper

en ik heb veel van je geleerd. Ook bedankt dat ik in je huis heb mogen bivakkeren

toen je op vakantie was. Marieke Elferink, waarom doen die computers toch nooit wat

jij wilt? Mackenzie it was always a lot of fun with you, good luck with your project

and thanks for the “coupons”. Inge W. schrik niet, maar succes met je project als

 analist/aio/analist, ik weet het niet meer. Ook alle andere aio’s: Adriana, Ansar (ex-

aio), Marike, Marlies, Marianne, Martin, Na, Ruchi, Venkatesh en Xiaoyu enorm

 bedankt voor de leuke tijd en succes met jullie projecten (Dutch lesson, meaning:

thanks a lot for the great time and good luck with your projects). Esther van de

 Kerkhof, helaas hebben wij maar kort samengewerkt, maar ik heb je proefschrift

 regelmatig doorgenomen, en daardoor veel over de darm geleerd, bedankt! Rose

 Hayeshi, it is still a pity that our µUssing chamber did not work, however, it was

great working with you. Thank you also for staying in your room when you where in

Zimbabwe. Maybe Sanna can take care of the µUssing project. Sanna good luck. 

Jan bedankt voor je hulp met de HPLC’s, en ik zal nooit meer vergeten hoe je keek

toen ik in het eerste jaar één van je HPLC’s had open gemaakt en aankwam  zetten met

een seal die vervangen moest worden. Ik zal dat nooit weer doen...

Klaas Poelstra bedankt voor de nuttige opmerkingen tijdens de lijnbesprekingen.

 Helaas heb ik iets minder contact gehad met de groep van Klaas, maar ik wil  iedereen

van die groep wel bedanken voor de gezellige sfeer en de leuke koffiepauzes (BMW

Alie). Frits, Bert Stok, Peter Olinga, Hans Proost en zijn groep wil ik ook bedanken

voor de gezellige tijd. 

Bonjour Gillian, mijn uren hoef je niet meer te schrijven, maar enorm bedankt voor

het werk wat je voor mij gedaan hebt. Ik heb ook altijd weer genoten van onze

 gesprekken, maar ik vind wel dat ik weinig post kreeg… ;-).

Verder kon ik de experimenten niet uitvoeren zonder hulp van de personen die de

 ratten hebben opgeofferd. Anne-miek, Ansar, Catharina, Eduard, Inge W. en Patricia,

bedankt. En Sylvia en Patricia ook bedankt voor het maken van coupes en uitvoeren

van kleuringen, en Miriam succes met het overnemen!
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Dan is er nog een derde vakgroep waar ik ook veel mee te maken heb gehad tijdens

mijn project. De vakgroep van Rainer Bischoff. Allereerst wil ik Rainer bedanken

voor zijn goede opmerkingen tijdens de woensdagmiddag presentaties en de  gezellige

tijd tijdens de lunches. Verder wil ik ook de hele vakgroep Analytical Biochemistry

bedanken voor de leuke tijd, in het bijzonder Berend, Ishtiaq (Sjoerd), Peter, Jos,

 Lorenza, Laurette, Therese, Hanna, Christin, Julien, Nicolas, Sara en Jan-Willem.

Ook de studenten die ieder een goede bijdrage hebben geleverd aan het proefschrift

wil ik bedanken. Muzikale Niek, “vozer” Joost en keukenprins Arnout (die chocolade

koekjes zijn enorm lekker, hint). Zonder jullie hadden er drie hoofdstukken een stuk

kaler uit gezien. Bedankt!

Tevens is de support van vrienden buiten het werk om, enorm belangrijk voor mij

 geweest om zo ver te komen. Arnoud en Karin bedankt dat jullie er altijd voor mij

waren, en die kleine spruit van een Elise kreeg mij altijd weer vrolijk. José en (RSV

mille) Serge, Martijn en Sandra ook jullie wil ik bedanken voor jullie interesse in

mijn project en voor jullie support. 

Petra, drie jaar van mijn aio-periode heb je altijd voor mij klaar gestaan en heb je mij

enorm geholpen. Ik wil je dan ook enorm bedanken voor alles. Wanneer ik weer vast

liep op het werk plande jij weer een dagje weg, zodat ik mijn gedachten weer ergens

anders op kon richten.

Ook wil ik Gerrit en Janny en de rest van je familie bedanken voor hun interesse in

mijn onderzoek. 

Marina, niet alleen heb je veel slices voor mij gemaakt, maar ook na werktijd  beteken

je veel voor mij. Het laatste jaar van een aio hield in dat ik elke dag aan het werk

was, maar jij hebt mij enorm gesteund. Bedankt!

Tenslotte wil ik mijn familie bedanken. Al mijn broers en zussen, Johan en Kirsten,

Marjolein en Harald, Annelies en Dion, bedankt voor jullie interesse en hulp in

 moeilijke tijden! Annelies, ook bedankt voor je hulp met de omslag. En als laatste:

pa en ma enorm bedankt voor alles. Jullie stonden  altijd achter mij, en zonder jullie

vertrouwen had ik dit nooit gehaald. Ik kan niet in woorden uitdrukken hoeveel  jullie

voor mij betekenen!

Paul.
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