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Nawoord:
Het laatste en tevens meest gelezen deel van een proefschrift is het nawoord of
dankwoord. Het schrijven van een dankwoord is echter niet eenvoudig en zit
vol kleine en soms grotere problemen. Ten eerste, na het schrijven van het
proefschrift, hebben veel onderzoekers het gevoel dat zij met hun computer
vergroeid zijn. Helaas kan hierdoor de animo om nog eens wat leuks en
persoonlijks te gaan typen wel eens wat tegenvallen. Verder kan het bepalen
van de volgorde waarin mensen bedankt moeten gaan worden moeilijk zijn.
Verschillende volgordes zijn al geprobeerd. Ten eerste is daar natuurlijk het
hiërarchische model: eerst de hoogleraar bedanken en als laatste wellicht de
koffiedame. Een andere volgorde is een volgorde waarin de mensen die het
meest hebben bijgedragen tot het proefschrift als eerste genoemd worden. Soms
betekent dit dat de koffiedame als eerste bedankt wordt en als laatste wellicht
de hoogleraar.
Om al dit soort problemen uit de weg te gaan heb ik gekozen voor een andere
volgorde: namelijk de volgorde waarin ik meestal de mensen tegenkom op de
afdeling Klinische Farmacologie.
Eén van de eerste mensen die ik meestal tegenkom is Rob Henning. Reeds als
student, gaf hij mij de ruimte en het vertrouwen om zelfstandig proeven te
doen. Ik heb dan ook veel waardering voor zijn grenzeloze enthousiasme en
zijn pragmatische instelling. Als referent heeft hij onmisbaar bijgedragen aan
dit boekje. Maar ik wil Rob ook bedanken voor die dingen die niks met het
werk te maken hebben. Ik herinner mij nog goed, dat je direct na mijn
‘aanvaring met een eend’, met een computerspel op de proppen kwam om de
tijd te doden. Ook de Schotse verjaardagscadeaus heb ik enorm gewaardeerd.
Ik ben ervan overtuigd dat we tijdens mijn Postdoc periode leuk en interessant
onderzoek gaan doen.
Eenmaal aangekomen op de zogenaamde AIO kamer zie ik dan mijn
lotgenoten. Als eerste wil ik Anton noemen. Hem wil ik natuurlijk bedanken
voor al die gein die we ‘getrapt' hebben tijdens het werk, de kerstparty’s, de
spontane feestjes en natuurlijk de donderdagavonden. Wat zou het toch een
stuk saaier zijn geweest zonder Anton en Descent. Bianca, tevens een geducht
Descent speler, wil ik bedanken voor alle gemutlichkeit in Keulen en
Groningen. Peter Paul wil ik voornamelijk bedanken voor die momenten dat hij
net even anders uit zijn ogen kijkt. Marijke, Simone, Soesja, Ard, Catalin en
natuurlijk Hendrik wil ik bedanken voor de gezellige donderdagavonden en de
goede sfeer op het werk.
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Op weg naar de koffiemachine, kom ik vaak het ‘koffiespoor’ van Ad op de
trap tegen. Ad wil ik bedanken voor zijn hulp toen we nog electro-farmacologie
bedreven. Maar ook in recente jaren, heb ik veel aan zijn kennis van receptoren
gehad.
Eenmaal gearriveerd bij de koffiemachine, zie ik meestal één of meer
secretaresses.  Alexandra, Ardy en Paula wil ik bedanken voor de enthousiaste
‘Goedemorgens’, maar ook voor hun hulp bij het verkrijgen van de juiste
reisdocumenten.
Op het moleculair lab tref ik meestal een aantal mensen aan. Als sinds het
begin maakt Marry deel uit van het moleculair lab. Marry wil ik bedanken voor
alle hulp bij het weefselkweken en voor de goede sfeer op het lab. Cécile,
Edith, Marion, en Mirian (en ook Bianca en Marry) wil ik bedanken, vooral
voor het afscheid dat ik heb gehad voor mijn vertrek naar Philadelphia. Het is
ergens jammer dat ik nog minimaal twee jaar moet wachten om eventueel weer
in aanmerking te kunnen komen voor zo’n afscheid. Hoewel niet meer
werkzaam bij ons, wil ik ook Marion Franke bedanken voor de gezellige sfeer
op het lab. Rudolf wil ik bedanken voor zijn humor en humeur.
Ook mijn promotores Dick de Zeeuw en Wiek van Gilst kom ik vaak tegen.
Dick wil ik uiteraard bedanken voor alle discussies en inzichten betreffende het
onderzoek. Ondanks dat Dick pas later mijn promotor werd, heb ik veel van
hem geleerd. Wiek wil ik bedanken voor het corrigeren van artikelen en voor
het ter beschikking stellen van zijn tuin voor de barbecue.
En dan zijn daar natuurlijk de mensen, die ik niet elke dag zie. Als eerste wil ik
Luigi (Gigi) Jonk noemen. Tijdens mijn stage bij ontwikkelings genetica heb ik
enorm veel van hem geleerd. Maar ook tijdens mijn AIO periode heb ik veel
‘tips and tricks’ van hem gekregen. Daarnaast, wil ik Gigi vooral bedanken
voor onze vriendschap.
De leden van de promotiecommissie, Prof. H. de Smedt, Prof. P.J.M. van
Haastert en Prof. W. Kruijer wil ik bedanken voor het doornemen van het
manuscript. Bovendien wil ik Prof. W. Kruijer bedanken voor de stage die ik
bij zijn vakgroep heb genoten.
I’m very grateful to all members of the Department of Nephrology in
Philadelphia, USA. Foremost, I would like to thank Prof. Kumar Sharma for
the wonderful period that I was able to work in his lab. Stephen Dunn has
helped me enormously with all computer problems. Yanqing Zhu and Lewei
Wang have been extremely helpful to me, as well as good friends. I would also
like to thank Tracy Mc Gowan and Sam Buksbaum for showing me the town
and for all the social invitations. Mohamed Hassan has been invaluable for his
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humor and friendship. Dana Wames has helped me with all sorts of problems
but I want to thank her in particular for all the homemade cookies, chocolate
and cake. Finally, I’m grateful to John Kanalas, for letting me use his lab and
equipment.
Het Laboratorium voor Fysiologie van de Katholieke Universiteit Leuven te
België wil ik  bedanken voor de genoten gastvrijheid en samenwerking. In het
bijzonder wil ik noemen Humbert de Smedt, Jan Parys, Ludwig Missiaen en
Henk Sipma. Zij hebben allen veel bijgedragen aan de totstandkoming van dit
boekje.
De medewerkers van de vakgroep Celbiologie en Elektronenmicroscopie, in
het bijzonder Han van de Want, wil ik bedanken voor de goede samenwerking.
Voor de samenwerking op het gebied van de ‘hartoortjes’ wil ik Isabelle van
Gelder en Anne Epema van respectievelijk de afdelingen Cardiologie en
Anesthesiologie bedanken. Gerjan Navis en Erik de Boer van de afdeling
Nephrologie wil ik bedanken voor de samenwerking op het gebied van het
adriamycine model. Natuurlijk wil ik alle medewerkers van de vakgroep
Klinische Farmacologie bedanken voor de gezellige tijd en goede
samenwerking.
Als laatste wil ik mijn ouders bedanken. Beste Pap en Mam, ik wil jullie
bedanken voor de jarenlange opvoeding, catering en huisvesting. Maar ik wil
jullie toch vooral bedanken voor het goede gezinsleven waardoor zowel Berth-
Jan als ik ‘goed terecht zijn gekomen’.
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