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Mijn dank   
geldt voor een groot aantal mensen die op een direkte, danwel indirekte wijze 

hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. Mijn promotoren,  

prof. dr. H.J. Busscher, prof. dr. J.R. van Horn en prof. dr. H.C. van der Mei wil ik 

dan ook hartelijk bedanken voor hun inzet en bijdragen.1,2 De leden van de 

leescommissie, te weten prof. dr. S.K. Bulstra, prof. dr. J.E. Degener en prof. dr. 

J.A.N. Verhaar wil ik hartelijk bedanken voor het kritisch doorlezen van het 

manuscript. Mijn paranimfen, Alwin van Dijk en Martijn KruijtSpanjer dank voor het 

werk dat jullie verzet hebben voor mijn promotie.3 Dit proefschrift is tot stand 

gekomen in samenwerking met velen, waarbij de mede-auteurs van de 

hoofdstukken het meest in het oog springen. Ik wil hierbij Jaap Lubbers, Hans 

Hendriks, Ietse Stokroos, Daniëlle Neut, en Jelmer Jongsma hartelijk bedanken.4 

In dit kader verdienen ook Hans Burgerhoff en Klaas Zuurman alsmede de 

medewerkers van de apotheek van het UMCG dank. 

Mijn onderzoeksperiode in Utah is zowel uniek als uiterst leerzaam geweest, 

therefore I would like to thank my colleagues in Provo, Utah: prof. dr. W.G. Pitt, 

prof. dr. B.L. Roeder, Jared Nelson and John Carmen.5 Tenslotte wil ik in deze 

alinea Ellen van Drooge en Ina Heidema, secretaresses van BioMedical 

Engineering danken voor het vele werk dat jullie voor mij verzet hebben!6 

De mensen   
met wie ik vele pauzes heb doorgebracht: Joop de Vries en Jan Ruben7, Chris van 

Hoogmoed, Arjan van der Plaats.8 Renske en Janine!9 Dank. Mijn voormalige 

kamergenoten, dr. Florence Postollec, dr. Dewi Bakker, Kevin Buijssen en Mervyn 

Ching, bedankt.  

Tevens  
wil ik alle niet bij naam genoemde collega’s en oud-collega’s van BioMedical 

Engineering danken voor de prettige samenwerking.  
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Het schrijven van 

een proefschrift bestaande uit experimenteel in vitro onderzoek kent z’n ups en 

downs. Daarom wil ik ook de volgende mensen buiten het werk bedanken: Teb, de 

King, de King of Swing, Pollie, Frank, Kip, de Nicht, de xxooxxax, de Poes 10, Igor, 

Ed, Bas K en Bas H, Bertram, Kees, Rutger, Willemijn, Klompie, Eelco, Rogier, 

Jurrien, Craig, 11 Daf&Loui, Louis, Ard, Hans, Thomas, Yde, James, Marc, 

Herminator, Cees, Martijn, Heine en Eisso, 12 Joette, Patrick, Marieke, Stijven, 

Lucien, Croke Park 2005, DCH, Cambrinus, Usus en Co-out.   

Familie en vrienden, bedankt 

Mijn ouders en Roelfien; ik heb jullie oneindig lief.  

Lieve Alma13, duizend zoenen voor je liefde.  

Conclusie en Discussie 

Tijd voor een mooi feest. Geen discussie over mogelijk. 
 
 
Referenties 

 

1. Beste Henk en Henny, het viel niet mee om een jonge dokter in een lab op te 

leiden tot onderzoeker. Ook voor de jonge dokter viel dit niet altijd mee. Door 

de jaren heen heb ik veel van jullie geleerd waarbij het mij duidelijk is 

geworden dat 1+1 inderdaad geen 2 is maar 3. Dank voor jullie inspanningen.  

2. Beste Professor, beste Jim, ik leerde u kennen toen ik in 1997 als 

geneeskundestudent onderzoek wou gaan doen bij de orthopedie. Een jaar 

later zaten we op het SICOT congres in Sydney. Mijn dank voor de kansen, 

en inspiratie die u mij gegeven heeft, en mijn dank voor de raad en daad door 

de jaren heen op de momenten die belangrijk waren.  

3. Beste Alwin, Beste Martijn, dank voor de vriendschap door dik en dun. 

4. Stuk voor stuk was het interessant en leerzaam om met jullie te werken. Jaap, 

het eindige gedeelte van jouw onderzoekscarriere viel samen met het begin 
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van de mijne; met recht bijzonder. Ietse, altijd bereikbaar en altijd tijd; hoe kan 

dat? Hans, je stond deels aan de basis van dit project; ik hoop dat de inhoud 

je bekoort. Jelmer, je enthousiasme, expertise en open mind waren 

aanstekelijk. Daniëlle, na een aarzelend begin hebben we met name de 

laatste 2 jaren intensief en leuk samengewerkt.    

5. With great pleasure I think back of my period in Utah (except for root beer). 

The powder snow, the National Parks, the Krispy Kremes (I’ll start my own 

business in Europe), the Alpaca’s, but most of all the enthusiastic work on a 

very interesting study will stick in my memory forever. I hope to see you all in 

the future soon.  

6. Ellen, het symposium medeorganiseren was leuk, maar bovenal bedankt voor 

je vele werk. 

7. Rustig, geen gezeik, eerlijk en wars van gedoe.  

8. De Vensterbank rules rule.  

9. Janine, je was de leukste kamergenoot die ik me wensen kon, succes met je 

eigen laatste loodjes! Renske, de directheid zelve; I love it by now. 

10. De Adelaar keert terug op het nest, of zoiets. 

11. We’ll keep those cultural differences going, no problem. 

12. Beijing here we come? 

13. Ik hou van jou! 
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