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Dit dankwoord komt het best tot zijn recht als ik even stilsta bij  de weg die ik

de afgelopen jaren heb afgelegd. Mijn eerste kennismaking met farmacie was

in 1990 toen ik als stagiair onder begeleiding van Eric Witte mijn stageopdracht

bij de vakgroep Analytische Chemie & Toxicologie ging uitvoeren. Hij leerde

me hoe leuk onderzoek kan zijn. Vier jaar later kwam ik terug als

onderwijsmedewerker, waarna al snel het onderzoek een belangrijke rol ging

spelen in mijn activiteiten binnen deze vakgroep. Nadat ik mijn studie farmacie

had afgerond, kwam het onderwerp ‘promoveren’ (weer) ter sprake. Na vele

motiverende gesprekken met Ad de Jong, Rokus de Zeeuw, maar vooral met

Kees Ensing, mijn kamergenoot, ben ik aan de slag gegaan.

En nu ligt de laatste versie hier voor me en probeer ik dit proefschrift in

een zo goed mogelijke context te plaatsen en de juiste mensen te bedanken.

In eerste instantie ben ik veel dank verschuldigd aan Kees Ensing: Kees, we zijn

de afgelopen jaren meer dan alleen collega’s van elkaar geworden en ik ben

ervan overtuigd dat zonder alle discussies die we hebben gevoerd over het

promoveren zelf en over de inhoud van dit proefschrift, dit dankwoord niet

geschreven had hoeven worden. Verder uiteraard Ad en Rokus, mijn

promotores: beiden bedankt voor het vertrouwen dat jullie in mij hadden en

voor de vele discussies die we hebben gevoerd over het promotieonderzoek.

 Ik heb veel van jullie geleerd. 

I thank Prof. Dr. Jacques Crommen, Prof. Dr. Frits Muskiet and Prof. Dr.

David Sherrington for reading the manuscript. My special gratitude goes out

to Prof. David Sherrington and his co-worker Dr. Peter Cormack. Peter and

Dave, thanks for letting me stay at your department at the Strathclyde

University in Glasgow and for learning me everything about precipitation

polymerization, which led to an important part of this thesis.

Ik dank twee van mijn beste vrienden, Frans en Jeroen, dat ze mijn

paranimfen willen zijn en ik wens ze succes met de zware taak die op hun

schouders rust om mij bij te staan tijdens de verdediging van dit proefschrift.

Een aantal mensen wil ik noemen die zich samen met mij hebben

gestort op het praktische werk en zonder wiens hulp het promotieleven een

stuk zwaarder was geworden: Barbara van Oosten, Marieke Kroeze, Rixt Bijma

en Roelof Mol. Ook een aantal indirect betrokkenen mag ik niet vergeten te
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noemen. Als eerste de “MERSKA boys” Alex en Lourens: mijn (loop-) maatjes,

en uiteraard Jolanda, omdat ze altijd bereid was om de nodige frustraties met

mij te delen, maar vooral omdat ze zorgvuldig de tekst van dit proefschrift

heeft ontdaan van inconsequenties en taalfouten. Verder alle andere (ex-)

leden van de vakgroep ACT voor de jarenlange leuke samenwerking.

Als practicum docent heb ik samen met een groot aantal student-

assistenten vele ‘’blokken’’ geassisteerd.  Het assisteren van deze practica was

erg gezellig en alhoewel het veel tijd kostte, heeft het een zeer positieve

invloed gehad op het tot stand komen van dit proefschrift. Daarom wil ik

Sietze, Jacques, Pieter, Anita, Mark, Ineke, Marjan, Paul, Tjerk, Judith, Egbert,

Bert, Fineke, Corlien, Raoul, Floris, Marieke, Marleen en miss FCA herself: Lutea,

bedanken voor de enorm leuke tijd die ik heb gehad!

Naast degenen die ik hierboven heb genoemd, ben ik dank

verschuldigd aan veel mensen van wie ik de namen hier niet kan noemen,

simpelweg omdat het er teveel zouden zijn.  Ze weten zelf wel wie het zijn en

ik hoop dat ze beseffen dat ik hun steun en aanwezigheid op prijs heb gesteld.

 Tot besluit wil ik een aantal mensen bedanken voor hun steun en

interesses in mijn dagelijkse omgeving.  Met name mijn familie en vrienden, en

in het bijzonder Hendrika, mijn steun en toeverlaat en fantastische moeder van

onze dochter Femke. Bedankt !  




