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Zoals gebruikelijk was ook deze  promotie een project met hoogte- en dieptepunten en wint
de aanhouder. Aan het einde van de rit wil ik natuurlijk een aantal mensen bedanken. Zonder
de hulp en steun van deze mensen was het waarschijnlijk niet mogelijk geweest om dit
proefschrift in deze vorm voor elkaar te krijgen.

In min of meer chronologische volgorde;
Alleerst wil ik natuurlijk Hakan Wikström bedanken. Hakan was vanaf het begin mijn
promotor en heeft alle escapades rondom dit proefschrift meegemaakt. De stijl van Hakan’s
begeleiding deed af en toe uit een scene van “karakter” van Bordewijk denken (in positieve
zin). Achteraf ben ik daar zeer dankbaar voor, want zo leer je om eigen projecten te trekken.
Tevens ben ik je zeer erkentelijk voor alle kansen en tevens alle vrijheid die je me gegeven
hebt.
Peter de Boer was mijn dagelijkse begeleider toen ik begon met mijn promotie. Dankzij Peter
kon ik op een “reidende trein” springen. Helaas heeft Peter de Universiteit verlaten, maar hij
is goed terecht gekomen. Ik mis echter de discussies en je wetenschappelijke diepzinnigheid
nog steeds.
Fokko Bosker begon in Groningen ongeveer het moment dat Peter de universiteit verliet. Het
klikte meteen. Avonden hebben we in restaurants en cafés over de wetenschap gepraat. Het
feit dat hoofdstuk 6 met jou naam als eerste auteur gepubliceerd is, zegt veel over de hoge
mate van wetenschappelijke interactie. Ook hadden we grootse plannen voor de toekomst
over hoe iedereen binnen de wetenschap moest samenwerken om een geoliede machine te
krijgen. We zijn er nog een aardig eind mee gekomen ook. Fokko, ik ben je enorm dankbaar
voor alle steun, kennis, enthousiasme en vriendschap die je me in de afgelopen jaren gegeven
hebt.
Het overgrote deel van het werk in dit proefschrift is uitgevoerd in het lab van de “godfather”
van microdialyse Ben Westerink. Alhoewel in het begin van mijn promotie de samenwerking
nog niet zo aanwezig was, is dat de laatste jaren sterk gegroeid. Ik ben je zeer dankbaar voor
de hoge mate van vrijheid en vertrouwen die je mij gegeven hebt. Tevens hebben we
inmiddels samen “Brains-on-Line” opgezet. Ik ben je enorm dankbaar dat je mee bent gegaan
in deze uitdaging.
Natuurlijk was al het werk niet mogelijk zonder de mensen op het lab. In eerste instantie wil
ik natuurlijk Jan de Vries bedanken. Tevens ben ik alle andere analisten en biotechnici op het
lab veel dank verschuldigd (Christa, Karola en Alle). Ik heb ook veel genoten en geleerd van
de samenwerking met de andere AIO’s en wetenschappers op het lab (Minke, Marieke, Yuki,
Olga, Wia, Eitan, Weite). De samenwerking met alle doctoraal studenten was altijd zeer
vruchtbaar, alsmede zeer gezellig (bedankt: Martin, Tom, Milly, Robert, Loes, Gunnar,
Hylke-Jan, Jasper en Roland). Natuurlijk kan ik ook Edje niet vergeten. Zeer therapeutisch
was het om al vissend of Boot-schurend de gang van zaken omtrend het lab evalueren.
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Verder is natuurlijk de gezelligheid en steun van de “orginele vakgroep medicinal chemistry”
niet te verwaarlozen. Erik, Pieter, Ulrik, Evert, Jonas, Durk, Yi, Marquerite, Nynke, Margriet
en Janneke en natuurlijk Cor, bedankt.
Ongetwijfeld vergeet ik nog een heel aantal mensen. In een poging om volledig te zijn, kan ik
de volgende mensen niet vergeten aangezien. Hun deur stond altijd open, zodat ik weer
binnen kon vallen met praktische en theoretische vragen. De Vakgroep klinische
farmacologie (Egbert), farmacokinetiek (Jan Visser), Moleculaire farmacologie (prof.
Zaagsma en Ad), biomonitoring and Sensoring (Bert, Irene, Klaas-Jan en Rene). Biologie
(Jan en Tibor).
Of course, I should not forget to thank my colleagues at Lundbeck. In the years that we have
been collaborating I have always admired the high degree of scientific approach that is
characteristic for this company. In addition, I have always enjoyed coming up to Denmark
both scientifically as well as socially. Arne, Sandy, Jørn, Klaus-Peter, Peter, Jesper, thank
you.
Nu ik toch de mensen in het buitenland aan het bedanken ben, kan ik natuurlijk Hans
Rollema niet vergeten. Ik bewonder hoe je om 6 uur ‘s ochtends al op je werk kan zijn en dan
ook nog de scherpheid van geest te hebben om repliek te geven op allerlei manuscripten en
rare histamine proeven. Hans, enorm bedankt.
At this point I would like to thank the reading committee for spending their valuable time
struggling through this manuscript (Professor Korf, Professor Zaagsma and Professor Hjorth).
Especially Prof. Hjorth, who is an expert in the serotonin field, spent a lot of time checking
this manuscript and providing relevant comments, Stephan, Many thanks.

Als laatste wil ik natuurlijk mijn familie bedanken voor al hun steun. Vooral mijn ouders
hebben altijd onvoorwaardelijk achter me gestaan en steun gegeven, en waar mogelijk goede
raad gegeven. Pap, mam, bedankt.
Dit proefschrift was niet tot stand gekomen zonder mijn kersverse vrouw Marta. Alhoewel ze
zelf een tijd onderzoek heeft gedaan, heeft ze onmiddellijk afstand genomen van dit rare
wereldje (slimme meid). Ondanks alles heeft ze me altijd gesteund; nachtelijk woelen en
malen, hoogte- en dieptepunten, ze stond altijd voor me klaar. Kortom; Mart bedankt.




