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Velen hebben bijgedragen aan de tot stand koming van dit proefschrift. In het 
bijzonder wil ik de volgende personen hiervoor bedanken:

Prof. dr. G. Holstege. Bedankt voor de mogelijkheid die u mij hebt geboden om 
neuroanatomisch onderzoek te doen bij de disciplinegroep Anatomie en Embryo-
logie.

Prof. dr. G.J. ter Horst. Bedankt voor uw begeleiding tijdens het laatste stadium 
van mijn promotietraject en dat u mijn promotor wilde zijn.

Dr. P.A. Kirkwood. Dear Peter, you taught me the basic principles of physiologi-
cal experiments. Thanks a lot for your supervision and support during the time I 
worked in your lab and also during the period after that. I learned a lot from you 
and I enjoyed our cooperation.

Leden van de leescommissie: prof. dr. P. van Dijk, prof. dr. J. Korf en prof. dr. 
P.G.M. Luiten. Voor uw waardevolle opmerkingen en deelname in de beoordelings-
commissie.

Mijn paranimfen: Antoinette Kleingeld-Hulshoff en Ellie Eggens-Meijer. Zonder al 
jullie hulp had dit proefschrift er anders uitgezien. Antoinette, ook erg bedankt 
voor het screenen van een groot aantal cases. Ik waardeer het zeer dat ik altijd 
op je kan rekenen. Ellie, mede voor al je hulp op het histotechnicum, met name 
voor de ER-labeling. Dit bleek een fl inke klus te zijn. 

Noor Mouton en Peter Gerrits. Jullie hebben mij de basis geleerd voor het doen 
van neuroanatomisch onderzoek. Bedankt voor jullie begeleiding en steun, wat er 
uiteindelijk toe geleid heeft dat dit boekje er nu ligt.

Esther Marije, mijn kamergenoot. Acht jaren geleden zijn we samen bij de Ana-
tomie begonnen, nu gaan we ieder onze eigen weg. Gedurende deze periode 
heb ik je erg leren waarderen, vond ik het prettig met je samen te werken, maar 
bovendien was het altijd erg gezellig met jou op de kamer. Ik ben heel benieuwd 
hoe jouw wetenschappelijke carrière verder zal verlopen en ik wens je daarbij erg 
veel succes toe!

Rutger en Janniko. Ondanks dat ik niet geïnteresseerd ben in voetbal en fi lms 
zoals de “The Godfather”, waren jullie gesprekken in de koffi ekamer altijd erg 
vermakelijk.

Rob Visser. Voor al je goede adviezen en mental support.
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Henk de Weerd. Voor al het electronen microscopisch werk dat verricht is voor dit 
proefschrift.

Anneke, Angelica, Klaas, Peter en Allart. Voor jullie hulp op het histotechnicum en 
in de snijzaal, waardoor er voor mij meer tijd was om te plotten of te schrijven.

Ruud. Voor je hulp met betrekking tot de statistiek.

Marieke van de Ven. Voor een deel van het plotwerk.

Claire Meehan. Thanks for your participation in some of the physiological experi-
ments. 

Tim Ford. Thanks for your contribution to the physiological study.

Caroline. Voor een organisatorische bijdrage.

Peter van der Sijde. Voor de layout van dit proefschrift.

Pap en mam. Tja, een beetje moeilijk te omschrijven, maar jullie weten wel wat 
ik bedoel. 

Maarten. Eindelijk is mijn proefschrift dan af. Jij hebt mij hierbij altijd gesteund en 
ervoor gezorgd dat ik het zou voltooien. Nu gaan we samen een nieuwe fase van 
ons leven in. Een leuk vooruitzicht, maar vooral ook erg spannend.




