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CHAPTER 0DANKWOORD

Met het afronden van dit proefschrift sluit ik een dikke vier jaar onderzoek aan de
Rijksuniversiteit Groningen af. Dit is een leuke, drukke, leerzame, enerverende, gezellige,
spannende, uitputtende (en heel-af-en-toe frustrerende) tijd geweest, om maar eens wat
bijvoeglijke naamwoorden te gebruiken die dit kunnen beschrijven.
Ik kan me nog prima herinneren dat ik als gevolg van mijn eerste echte activiteit op de
arbeidsmarkt ‘zomaar’ bij de (mij toen volledig onbekende) heren Meijer en Müller in
Groningen op gesprek mocht komen. En dat dit gesprek heel ontspannen verliep. En mijn
nog grotere verbazing dat ik “kandidaat nummer één was”. En de afwegingen die dit tot
gevolg had. En nu, een kleine vijf jaar later, weet iedereen hoe dit is afgelopen, en kan ik
hier aan toevoegen dat ik toen een prima keuze gemaakt heb. Tot zover de
voorgeschiedenis.

Omdat mijn promotieonderzoek geen eenmans actie is geweest, wil ik graag op deze plek
enkele mensen bedanken.

Als eerste de groep van begeleiders die garant stonden voor de wetenschappelijke kwaliteit
van mijn onderzoek. Michael Müller, mijn ‘dagelijkse’ begeleider, mijn mentor. De manier
waarop we de afgelopen jaren hebben samen gewerkt, heb ik als bijzonder prettig ervaren.
Ik heb veel van je geleerd, je kijk op het hepatobiliaire transport is vernieuwend, en je
begeleiding was er altijd. Bedankt voor alles, zowel binnen als buiten het onderzoek! Mijn
promotores Dick Meijer en Peter Jansen. Dick, ook al spraken we elkaar onregelmatig (iets
dat mij in ieder geval in het begin onrustig maakte), en dan ook nog vaak na zessen, ik wil
je hartelijk bedanken voor je vertrouwen, adviezen, suggesties, correcties en al het andere
wat een jonge promovendus nodig heeft. Peter, jou wil ik bedanken voor je enthousiaste,
maar zeker ook kritische begeleiding, je raad en daad, en het begrip ‘sexy drug’ heeft een
wereld voor me doen opengaan!

Daarnaast wil ik ook de personen op het lab bedanken die (veelal praktisch) bij mijn
onderzoek waren betrokken. Janette, bedankt voor het vele werk dat je voor mij (al dan
niet samen) in het laatste jaar van mijn onderzoek verzet hebt! Jouw vakkundige en
enthousiaste werk heeft geleid tot een flinke versnelling van het onderzoek! Bedankt dat je
me ook bij de laatste beproeving wilt ondersteunen. Hans K. voor het leren van
transportstudies, membraanisolaties en de assistentie bij het opzetten van de PCRs; Thera
voor je bijdrage aan het simvastatine-stuk; Johan en Jenny voor de geanimeerde discussies
en uitwisselen van ideëen en technieken; de andere lab-MDL leden Mariska, Olaf (bedankt
nog voor de tip over het Mdr1b!), Manon, Jacqueline, Marieke en Alexandra voor de
prettige samenwerking, ondersteuning, koffiepraatjes en borrels; en natuurlijk Han M.
voor je goede adviezen en duidelijke meningen over een groot aantal zaken, maar niet-te-
vergeten het voetbalkijken ‘plus’ (...nog bedankt voor reservering van de stoel!)

Ik heb me altijd ook een FFK-er gevoeld, ondanks het feit dat ik daar weinig praktisch
werk verricht heb. De vrijdagochtend werkbesprekingen zijn echter voor mij zeer
waardevol geweest, ik heb veel geleerd van zowel de vragen en suggesties over mijn
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onderzoek, alsook van de presentaties van anderen. Geny wil ik bedanken voor haar
begeleiding, ik vond het prettig dat ik bij je terecht kon. Ook Hans Smit voor de
samenwerking in het begin van mijn onderzoek, en natuurlijk alle andere AIO’s, post-
docs, analisten en staf voor jullie hulp, belangstelling, labuitjes en discussies. Hierbij wil ik
in het bijzonder mijn kamergenoten Anne-Miek, Hafida en Maaike, en mijn ‘broertje’
Barry noemen.
De labgenoten van de Kindergeneeskunde: Folkert, bedankt voor je input en
ondersteuning voor de laatste twee hoofdstukken; Vincent, Rick en Renze voor jullie
bijdragen aan een aantal hoofdstukken; en alle andere medewerkers voor jullie
ondersteuning en gezelligheid.

Een speciaal woord van dank aan Harry en Alie van de Pathologie voor de enthousiaste
hulp bij de immunohistochemische kleuring voor het simvastatine-stuk.

‘Mijn’ studenten en stagiaires Joris, Annemarieke en Niels; bedankt voor jullie werk en
aanwezigheid.

Ook mijn vrienden en vriendinnen vanuit Brabant, Wageningen en Groningen, evenals
mijn (schoon)familie, bedankt voor jullie belangstelling.

Fleur, Claire, Benny en Sander, bedankt dat jullie naar mijn beslommeringen hebben
willen luisteren, en voor jullie steun en medeleven. En Fleur, zet ‘m op!

Tenslotte wil ik ons mam en pap bedanken voor al het vertrouwen, steun, goede raad en
vrijheid die jullie mij gegeven hebben.

Lieve Monique, bedankt voor je hulp, steun, wijze raad, ‘kritische’ opmerkingen en al het
andere, je weet wel wat ik bedoel!

Groningen, oktober 2000


