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DANKWOORD 

Heel veel plezier heb ik de afgelopen jaren beleefd aan het doen van het onderzoek dat 
beschreven staat in dit proefschrift. Het enthousiasme waarmee allerlei mensen aan dit 
onderzoek hebben bij gedragen heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld en hen wil ik op 
deze plek daar heel hartelijk voor bedanken. 

 
In de eerste plaats Klaas. Als eerste promotor en bovendien dagelijks begeleider heb jij een 
belangrijke bijdrage geleverd aan mijn ontwikkeling tot onderzoeker. Ondanks je drukke 
bestaan als vers benoemde hoogleraar wist je altijd weer tijd vrij te maken om de voortgang 
van het lopende onderzoek te bediscussiëren. Je enthousiasme voor, kennis van, en kijk op 
de pathologie van ziekteprocessen zijn inspirerend en mijns inziens een verrijking voor het 
farmacokinetisch en farmacologisch onderzoek binnen de farmacie. Terugkijkend kan ik 
dan ook oprecht zeggen dat ik erg blij ben dat ik de afgelopen jaren mijn promotie-
onderzoek onder jouw hoede heb mogen doen.  

 
Dick, als tweede promotor stond jij meer op afstand van mijn project, maar was ook jij 
altijd geïnteresseerd in de vorderingen die ik maakte. Onze regelmatige gesprekken, ook na 
je emeritaat, heb ik als zeer prettig en leerzaam ervaren. Bovendien was het toezicht op de 
kwaliteit van de farmacokinetische aspecten van mijn onderzoek bij jou in goede handen. 
Hiervoor zeer bedankt.  

 
Leonie, zonder jouw bemoeienis was dit proefschrift nog een lang en moeilijk verhaal 
geworden. Je probleemoplossend vermogen op velerlei vlak is enorm, waarvan ik dan ook 
zeer dankbaar gebruik heb gemaakt. Het is mooi en niet meer dan terecht dat het stellaat cel 
onderzoek nu een vervolg krijgt met het goedkeuren van je eigen STW project. Heel veel 
succes!  

 
De analisten van ons fibrose groepje: Hester, Catharina, Alie en Anne-miek bedankt voor 
de vele stellaat cel isolaties, syntheses, (dubbel-)kleuringen, deskundige hulp met de 
dierexperimenten en ga zo maar door. Jullie inzet en praktische expertise maken het ook 
echt mogelijk om binnen het lab onze eigen antifibrotische geneesmiddelen te maken en 
uitvoerig te testen. Hester, ik heb nog eens staan kijken naar de enorme rij met mappen 
gevuld met data die jij hebt vergaard en ik realiseer me dat ik heel veel geluk heb gehad 
met jou als analist op het project. Fijn dat ik je heb kunnen overreden om als paranimf op te 
treden! 

 
Zonder iedereen bij naam te noemen natuurlijk ook een woord van dank voor de rest van de 
(oud-)leden van de vakgroep Kinetiek. Dankzij de ontwikkeling van de digitale fotografie 
staat mijn harde schijf gelukkig vol met foto’s van de jaarlijkse labdagen, een mooie 
herinnering dacht ik zo. In het bijzonder Robbert-Jan bedankt voor velerlei synthese advies, 
Hans voor het vol enthousiasme “tackelen” van farmacokinetische vraagstukken, Jan voor 
het draaiende houden van het lab en in dit kader zeker ook Willem bedankt voor het 
verhelpen van het tot twee keer toe crashen van de thuiscomputer. Er staat weer een zeer 
functioneel model, nu bovendien met een goede game-configuratie! Werner, kamergenoot 
van (bijna) het eerste uur en mede fibrose-AIO, ik ben je zeer erkentelijk voor alle 
gevraagde en ongevraagde adviezen (een adviserende functie is zeker wat voor jou) en ook 
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voor de gezelligheid de afgelopen jaren, zowel in als buiten het lab. Succes met de 
afronding van je eigen proefschrift. All other PhD-students, Teresa, Janja, Adriana, Kai, Jai, 
Asia, Esther, Marja, Annemarie, Ansar, and (at TGM) Willemijn and Antoine also the best 
of luck finishing your theses. I very much enjoyed your international company. Als 
veelvuldig CO gebruiker op ons lab hoort ook Mattijs J in dit rijtje thuis: succes met de 
laatste loodjes. Verder Peter bedankt voor het wegwijs maken in the US of A tijdens de 
congressen in Boston 2003 en 2004, en tenslotte dienen hier natuurlijk de dames Linda, 
Marieke en Wilma genoemd te worden die als bijvakstudent hebben bijgedragen aan de 
diverse hoofdstukken. Ik hoop dat jullie er wat van hebben op gestoken, ik vond het prettig 
samenwerken. 
 
Buiten de Farmacokinetiek, bij de afdeling Pathologie en Laboratorium Geneeskunde, ben 
ik Harry van Goor zeer erkentelijk voor het vol enthousiasme uit de vriezer opduiken van 
vriescoupes van diverse nierziektemodellen en, bij de Nucleaire Geneeskunde, Marjolijn de 
Hooge, Hans ter Veen en Hans Pol voor het mogelijk maken van de gamma-camera studies 
en het radioactief labelen van de verschillende conjugaten. Dank ook Pieter en Ulrike bij de 
farmacochemie voor het vakkundig reduceren van NO2 groepen tot NH2 groepen en, bij de 
afdeling Maag- Darm- en Leverziekten, Klaas-Nico Faber en Mariska Geuken voor het mij 
uit de brand helpen door wel op heel erg korte termijn de mdr1 mRNA levels in de laatste 
leversamples te bepalen. 

 
Dan wil ik natuurlijk de leden van de beoordelingscommissie, Prof. Dr. Moshage, Prof. Dr. 
Haisma en Prof. Dr. Verkade, op deze plaats ook zeer hartelijk bedanken voor het snelle 
beoordelen van mijn proefschrift. 

 
Buiten het werk, Matthijs (principieel klimmer/schaatser) en Bart (principieel koffiedrinker 
in modderig Roskilde) bedankt voor de broodnodige relativerende niet-wetenschappelijke 
kijk op de zaken. En natuurlijk de Farmaboys: Peer, Peder, Raoul, Jeroen, Antoon, Aldo en 
Mark, de jaarlijkse uitjes waarmee we tijdens de studie begonnen zijn, waren ook de 
afgelopen 4,5  jaar weer een welkome afwisseling met het werk. Het lijkt mij dat we hier 
zeker mee door moeten gaan. Peer, ik ben dan ook blij dat je als vriend uit deze groep als 
paranimf wilt optreden.  
 
Lieve Mama en Minke, bedankt voor alles. Zonder jullie doorzettingsvermogen in de 
afgelopen jaren was dit proefschrift er nooit geweest, dat weet ik zeker. Dat geldt ook voor 
oom Dick en tante Gerrie, door jullie bekommeringen is veel op zijn pootjes terecht 
gekomen terwijl dat ook heel anders had kunnen zijn geweest. Ik ben blij dat jullie er 
allemaal zijn. Daarnaast ook bedankt voor het zakwoordenboek der therapie van Prof. 
Klencke waarvan de tekst nu op de voorkant van dit boekje prijkt! 
 
Tenslotte, lieve Annelies. Als geen ander heb jij van dichtbij gezien hoe dit proefschrift 
vorm kreeg. Ik ben je heel dankbaar voor alle grote en kleine bijdragen eraan, maar veel 
meer nog voor alle andere dingen. 
 
Rick 
 




