
 

 

 University of Groningen

Plasticity of airway smooth muscle phenotype in airway remodeling
Gosens, Reinoud

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2004

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Gosens, R. (2004). Plasticity of airway smooth muscle phenotype in airway remodeling. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/626347bb-b13c-4029-97b8-4a8865a90634


Dankwoord 
 

 189

Dankwoord 
 
Zo. Toen ik aan mijn beroepsopleiding tot apotheker begon, had niemand, ook ikzelf 
niet, gedacht dat ik deze al snel zou afbreken om te kiezen voor het 
wetenschappelijk onderzoek. Niet dat ik er ooit spijt van heb gehad, integendeel: ik 
kijk erg positief terug (en vooruit). Ik weet tegelijkertijd dat dit alles, inclusief mijn 
positivisme over de afgelopen jaren, nooit bestaan had zonder de hulp van anderen. 
Ik wil dan ook iedereen die hier direct of indirect aan heeft bijgedragen persoonlijk 
bedanken.  
 Allereerst Prof. Dr. Johan Zaagsma. Hans, jij hebt mij zo´n 4½ jaar geleden 
overtuigd om AIO te worden. Ik herinner mij mijn ´sollicitatiegesprek´ nog levendig 
en heb niet veel tijd nodig gehad om tot de achteraf juiste beslissing te komen. 
Allereerst bedankt dat je mij deze mogelijkheid gegeven hebt. Ik heb bovendien erg 
veel van je geleerd de afgelopen jaren, niet in de laatste plaats door de 
gedetailleerde aandacht die jij onvoorwaardelijk gegeven hebt aan mijn resultaten, 
hoe onverwacht ik er ook mee kwam binnenvallen. Bovendien weet ik dankzij jou 
hoe ik zelfstandig mijn oogboldruk kan meten en dat de ATS de gelegenheid bij 
uitstek is om te stoppen met roken. 
 Vervolgens Prof. Dr. Herman Meurs. Herman, ik wil jou bedanken voor de 
gedetailleerde aandacht die jij gegeven hebt aan de interpretatie en discussie van 
mijn resultaten. Jij bent zo breed op de hoogte van de literatuur, dat een gesprek 
met jou over het algemeen waardevoller is dan een zoektocht op PubMed! Ook heb 
ik dankzij jouw haast perfectionistische kijk op schriftelijke presentatie een beter 
beeld gekregen van het belang hiervan. Op de eerste versie van mijn eerste artikel 
staat waarschijnlijk meer tekst in potlood dan in inkt, maar geloof me, ik waardeer 
deze punctualiteit enorm.  
 Natuurlijk wil ik ook mijn copromotor, Dr. S.A. Nelemans bedanken. Ad, jouw 
celfysiologische kennis heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de studies die 
beschreven staan in dit proefschrift. Wat ik bovendien erg aan je waardeer, is jouw 
vasthoudendheid ten aanzien van verandering en vernieuwing: ik ben er van 
overtuigd dat de frisse wind die je door de afdeling hebt laten waaien, bijgedragen 
heeft aan het goede verloop van mijn AIO-periode evenals aan de kwaliteit van dit 
proefschrift.  
 Hans, Herman, Ad: ik wil jullie alledrie bovendien bedanken voor de 
belangrijke bijdrage die jullie geleverd hebben aan mijn toekomst. Dankzij jullie 
brieven aan de desbetreffende organisaties en jullie begeleiding bij het 
totstandkomen van de projectaanvragen, krijg ik de kans om de komende jaren in 
Canada bij Dr. Andrew Halayko te gaan werken. Ik zie dit uiteraard als een grote 
stap. Zonder jullie concrete hulp bij de aanvragen was dit letterlijk nooit mogelijk 
geweest; bedankt hiervoor. 
 Ook wil ik de overige leden van de beoordelingscommissie, Prof. Dr. S.J. 
Hirst, Prof. Dr. P.G. Luiten en Prof. Dr. P.J. Sterk, bedanken voor de moeite die ze 
genomen hebben om dit proefschrift te beoordelen.  
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Mechteld, toen ik 4 jaar geleden als AIO begon, had ik er geen idee van wie 
je was, behalve dat ik de komende jaren heel veel met jou te maken zou krijgen. Ik 
ben dan ook erg blij dat het van het begin af aan goed liep. Ik heb heel veel lol met 
jou beleefd de afgelopen jaren; de experimenten die we in het begin vaak samen 
deden liepen bovendien altijd vlot, we hadden aan een half woord genoeg en het 
was soms zelfs alsof we één 4-armige laboratoriumrobot waren. Ook tijdens de 
periodes waarin ik me op het schrijven stortte heb jij keihard gewerkt en verslond jij 
protocollen sneller dan ik ze kon verzinnen. Jouw onvoorwaardelijke inzet heeft ook 
belangrijke gevolgen voor mijn toekomst: zonder jou was de weg Canada een stuk 
langer geweest! Mechteld, bedankt voor alles en ik hoop tot ziens! 
 Sophie, ook jij hebt meer dan je steentje bijgedragen aan dit proefschrift. De 
tiotropium studie is een behoorlijk uitgebreide studie geweest en ik ben dan je ook 
dankbaar voor al het werk dat je op je genomen hebt. Ik sta er nog steeds van 
versteld hoe deze (vooraf door mij als technisch erg lastig ingeschatte) studie is 
verlopen. Je weet dat de waardering voor deze studie internationaal ook groot is 
geweest en ik hoop dan ook dat je in de toekomst hier nog meer mee te maken zult 
krijgen. We houden wel contact toch? 

Sommigen hebben aan een half woord genoeg, anderen kunnen er geen 
genoeg van krijgen. Dedmer, ook jij hebt je bijdrage geleverd aan dit proefschrift als 
echte Rho-kinase freak. De resultaten van de experimenten die ik samen met jou 
gedaan heb zijn niet allemaal in dit proefschrift verschenen. Wat nog rest zal 
ongetwijfeld een prominente plaats krijgen in jouw proefschrift dat naar het zich laat 
aanzien over ruim 2 jaar wel klaar zal zijn? Ook wil ik je bedanken voor de vele 
werkbesprekingen die we op vrijdagnamiddag hebben gehad onder het genot van 
en biertje of op maandagavond onder het genot van een partijtje snooker. Ik vind het 
jammer dat dit straks voorbij zal zijn als ik in Canada zit, maar misschien kunnen we 
wat afspreken op de komende ATS in San Diego? 

Gedurende mijn 4 jaren als AIO heb ik ook enkele Farmacie studenten 
begeleid. Annet, Maartje, Manne en Jacqueline, bedankt voor jullie inzet bij de vele 
experimenten die jullie gedaan hebben tijdens jullie bijvak. Dat geldt natuurlijk ook 
voor de experimenten die niet zijn opgenomen in dit proefschrift. Ik hoop dat jullie 
allemaal een leuke baan gaan vinden in de toekomst. 

Zonder collega´s geen gezelligheid. In de koffiekamer en tijdens de lunches 
was het meestal lachen geblazen. Annet, Berber, Carolina, Efi, Fiona, Froukje, Harm, 
Haukeline, Jaap, Janneke, Margriet, Mark, Melloney, Sue en Susan, ik wil jullie 
allemaal bedanken voor de leuke tijd. Ik denk dat iedereen van jullie wel weet dat 
een goede werksfeer belangrijk is. Ik hoop dat ik een aantal van jullie toch nog eens 
zal spreken in de toekomst. Ik wil Sue bovendien bedanken voor de samenwerking 
die we de eerste tijd van mijn AIO periode hadden. Dankzij jou kon ik meteen aan de 
slag in de celkweek, wat achteraf geen overbodige luxe is gebleken, gezien de tijd 
en moeite die jij hierin hebt gestoken. Bovendien wil ik jou bedanken voor het maken 
van de foto die op de voorkant van dit boekje te zien is. 

Zonder onderzoeksondersteundende diensten is er helemaal niets mogelijk. 
Ik wil dan ook de medewerkers van het magazijn en het CDL bedanken voor de 
goede zorgen. Ik wil de slachthuizen in Groningen, Surhuisterveen en Eelde 
bedanken voor hun bereidheid weefsel te leveren. Zonder deze slachthuizen geen 
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proeven. Bovendien wil ik Dr. B. Vrugt en Dr. L. Grootte van het Martini ziekenhuis 
bedanken vanwege hun samenwerking. Het longweefsel is erg waardevol gebleken, 
aangezien er in korte tijd belangrijke resultaten mee behaald zijn, die beschreven 
staan in hoofdstuk 5. 

Pa en Ma. Bedankt dat jullie de afgelopen jaren interesse hebben getoond in 
mijn promotie onderzoek, ook al is niet altijd gemakkelijk geweest voor mij om exact 
uit te leggen waar ik mee bezig was. Zo´n proefschrift is wat dat betreft ideaal: je 
kunt net zover gaan in de stof als je zelf wilt. Ook bedankt voor jullie advies bij de 
toch niet eenvoudige keuze om naar Canada te gaan. Ma, ik waardeer het dat je me 
voor gek hebt verklaard om hierover überhaupt te twijfelden. Het zal niet nodig zijn 
me er af te zetten; ik vlieg er zelf wel heen. 

Tenslotte, Charlotte. Jij weet als geen ander dat dit proefschrift er niet 
vanzelf is gekomen. Vooral het laatste jaar heb je erg veel van me moeten dulden, 
omdat ik ´s avonds en in het weekend nog wel eens doorwerkte. In diezelfde periode 
legde ik je bovendien een erg lastige keus voor en ondanks dit alles had je niet veel 
tijd nodig om tot een besluit te komen. Het is mij niet helemaal duidelijk of het nu een 
grotere stap is om als Belgische te emigreren naar Groningen of naar Canada. Ik 
ben in elk geval blij dat je de keuze gemaakt hebt, want zonder jou was ik nooit 
gegaan! Ik hoop dat we het straks leuk hebben samen, dat je je draai zult vinden in 
Canada en dat we in de weekenden veel van de omgeving zullen zien. Een mooi 
avontuur zal het zeker worden.  
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