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Paranimfen: Gerard Roelfes
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Dankwoord

Met het afronden van dit proefschrift is er een einde gekomen aan het avontuur waar
ik op 1 juni 1996 in het PET centrum aan begon. Tijdens mijn onderzoek heb ik er
zeker niet alleen voor gestaan en ik wil dan ook graag de gelegenheid te baat nemen
om iedereen te bedanken die op welke wijze dan ook een positieve bijdrage heeft
geleverd aan het totstandkomen van dit proefschrift. Een aantal mensen wil ik hier
graag even noemen. Allereerst mijn promotor. Wim, bedankt voor het vertrouwen dat
je me hebt gegeven. Ik hoop dat het gereedkomen van dit proefschrift en met name
ook de inhoud ervan je vertrouwen heeft beloond. Aren en Philip, ik denk dat ik rustig
kan stellen dat zonder jullie hulp dit proefschrift er niet in de huidige vorm zou liggen
en dat ik de vier jaar die voor het afronden van het promotieonderzoek staan
misschien wel ruim zou hebben overschreden. Bedankt voor alles wat jullie de
afgelopen jaren voor mij hebben gedaan. Petra, bedankt voor alle hulp bij
dierexperimenten. Hoofdstukken 2 en 3 zouden er niet zijn geweest als jij niet bereid
was geweest om naast je eigen onderzoek ook voor mij dierproeven uit te voeren.
Het uitwerken van de resultaten van de humane studies had ik niet kunnen doen
zonder de hulp van Antoon, ook voor het snel oplossen van problemen met de
software en het toevoegen van extra mogelijkheden wil ik je graag bedanken.
Remge, bedankt voor de manier waarop je me bij de vrijwilligerstudies hebt
geholpen. I would like to thank the members of the reading committee, prof. dr. J.A.
den Boer, prof. dr. J. Korf, and prof. dr. V.W. Pike for the rapid way in which they
judged the scientific content and for their corrections and their suggestions for
improvement of this thesis. Hoewel de resultaten niet meer in dit proefschrift konden
worden opgenomen, wil ik Lizette, Theodora en Maartje toch graag bedanken voor
het uitstekende werk dat ze voor me hebben verricht. Bram, Dennis, Erik, Gert, Hilde,
Jizte, Lizette, Moniek, Philip, Sjoerd, Theodora en Ton, ontzettend bedankt voor de
goede sfeer op het lab en daarbuiten en de bereidheid om altijd een handje te willen
helpen als dat nodig was. Rob Moen van Packard Bioscience en Peter Wiersema en
Cees Vermeulen van het Biologisch centrum te Haren ben ik dank verschuldigd voor
hun hulp bij de experimenten met de 'storage phosphor imager'. Mijn dank gaat ook
uit naar Hans Schulten en Gerda Hooites van het Laboratoriumcentrum voor hun
interesse in mijn onderzoek en hun bereidheid om de bloedmonsters van vrijwilligers
'er even tussendoor' te doen. Bauke de Jong ben ik erkentelijk voor de hulp bij het
localiseren van de verschillende hersengebieden. Naast de vele hulp die ik op en
rond het PET centrum heb gekregen hebben uiteraard ook vrienden een belangrijke
rol gespeeld in de afgelopen periode. Jullie zijn allemaal onmisbaar geweest. Mijn
ouders en mijn zus wil ik bedanken voor alle hulp, steun en liefde die ze me in de
afgelopen jaren hebben gegeven. Tot slot Mari, verhuizen naar Cambridge zonder
jou heeft mij, meer dan wat ook, doen beseffen wat jij voor mij betekent. Zonder jou
ben ik alleen. Jouw JA! opent voor ons de weg naar een nieuw en nog mooier
avontuur. Minä rakastan sinua.

Jan
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