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Hier rest voor mij nog de taak om personen te bedanken die op de één of andere
manier hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. Voordat
ik begin met het opnoemen van namen, wil ik eerst mijn excuses aanbieden aan
diegenen die ik hier wellicht vergeten ben te noemen.
Allereerst wil ik hier mijn promotor, Erik Boddeke en copromotor Knut Biber
bedanken. 
Op allerlei vlakken stonden ze voor me klaar. Erik was er met zijn uitdagende
vragen en advies. Met Knut kon ik van gedachten wisselen over allerlei
wetenschappelijke zaken maar natuurlijk vooral over adenosine en adenosine
receptoren, ook het onderwerp van zijn eigen proefschrift. 
Verder wil ik een aantal mensen buiten de vakgroep bedanken voor hun bijdragen
aan dit proefschrift. Ad IJzerman en Jacobien Künzel voor het uitvoeren van de
radioligand bindingsstudies, Katalin Horvath, Jan Keijser en Viktor Roman voor
hun hulp bij de autoradiografie experimenten. Auke Meinema en Gerardus
Zuidema voor het beschikbaar stellen van muis neonaten voor de glia celkweek. 
Voor hun praktische ondersteuning wil ik een aantal collega’s speciaal bedanken: 
Nieske Brouwer, Marjolein Hensens, Britta Küst en Ietje Mantingh-Otter. 
Mijn (ex-) kamergenoten, Ineke Dijkstra (alvast gefeliciteerd met jouw promotie
op 20 oktober!), Eiko de Jong en Mike Zuurman, wil ik bedanken voor de
gezelligheid en meer. Ook al was ik de enige niet-chemokine A.I.O. tussen jullie,
ik heb zeker wat gehad aan onze wetenschappelijke gedachtewisselingen. 
Tenslotte wil ik alle andere collega’s bedanken, die de vakgroep medische
fysiologie maakten tot een zeer plezierige werkplek: Rob Bakels, Veerakumar
Balasubramaniyan, Valentine Bouet, Sjef Copray, Hiske van Duinen, Albert
Gramsbergen, Josje IJkema-Paassen, Koen Jansen, Daniel Kernell, Jaap van der
Leest, Joke van der Mark-van der Wouden, Wieb Patberg, Angelica Rappert,
Manon van Riezen, Trix van der Sluis-Rozema, Koen Vaartjes, Evelyn Wesseling
en Inge Zijdewind.
Gerry Hoogenberg wil ik bedanken voor haar administratieve ondersteuning en
de leuke gesprekken op haar houten bankje. 
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Een groot deel van hoofdstuk 1 en 2 zijn geschreven in de tijdvrije ruimte van het
Biologisch centrum in Haren, waar ik als proefpersoon meedeed aan een
onderzoek van de vakgroep Chronobiologie. Daarom bedank ik hierbij Marijke
Gordijn, Andrei Zavada en de studenten voor het aangename verblijf daar in de
kelder.
Kameraad Sylvia Brugman wil ik bedanken voor de steun in onze gezamenlijke
strijd voor politieke vrijheid van meningsuiting in het FMW- gebouw.
Saskia van der Schaaf wil ik niet alleen bedanken voor het toepasselijke ontwerp
voor de omslag van dit proefschrift, maar ook voor onze jarenlange vriendschap. 
Mijn ouders wil ik bedanken voor alles wat ze voor mij hebben gedaan, zodat ik
dit kon bereiken.

Tenslotte wil ik nog een heel bijzonder iemand bedanken. Kwang-Yul Jang,
zonder jouw liefde, gezelschap en steun was dit proefschrift er niet geweest. 
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