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De weergave van enkel mijn naam op de voorkant van dit proefschrift doet 

het vermoeden dat ik in mijn eentje al het werk heb gedaan. Dit is niet het geval. Er 
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onderzoek.  

Meerdere collega’s op het GION hebben een aandeel geleverd aan dit 

proefschrift. Ik wil hen allen bedanken voor een inspirerende en fijne tijd. Een 




