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Dankwoord
Het volbrengen van dit promotiewerk is een flinke klus geweest. Er zijn verschillende
mensen geweest die mij gedurende het traject bijgestaan hebben en die ik hierbij
graag wil bedanken.

Als eerste bedank ik mijn collega’s Ingrid Bosman, Ronald van Ooijen en Frits Dost.
In het bijzonder noem ik daarbij Ronald omdat hij met name in de slotfase veel
analytische ondersteuning gegeven heeft. Nu we allemaal onze eigen weg zijn
ingeslagen, wens ik jullie succes en hoop ik jullie nog vaak tegen te komen. Ook
noem ik hierbij Nel Annen en Anneke Warnaar vanwege de steun die zij me onder
andere tijdens de afronding gegeven hebben.

Douwe de Boer wil ik als begeleider en leermeester erg bedanken. Hoewel hij
tussentijds Utrecht verliet voor een groot avontuur in Lissabon, heeft dit onze
samenwerking niet kunnen schaden. Ik ben dankbaar voor de goede discussies en
zijn correcties van de manuscripten.

Jan Zwikker bedank ik voor zijn leiding van het project dat is beschreven in hoofdstuk
8. Zijn inspiratie, kennis en experimentele inzet hebben dit hoofdstuk vorm gegeven.
Hierbij is ook het werk van Vera Kaats-Richters en Katja Bouwman onmisbaar
geweest.

De promotores Robert Maes en Jos Thijsen bedank ik voor de discussies, de
begeleiding en de vrijheid die ze mij gegeven hebben om mijn onderzoek uit te
voeren.

Ook zijn er een aantal studenten geweest die meegewerkt hebben aan projecten
binnen en buiten het kader van dit proefschrift. Dit zijn: Annemieke Verburg (alcohol),
Katja Bouwman (androsteendion), Lia Hakvoort (DHEA), Maarten Hoogveld
(bromantaan), Pauline van der Voort (boldenon), Rik Deurloo en Rob van Riel
(beiden alcohol).

Graag noem ik onze Vlaamse collega’s Frans Delbeke, Peter van Eenoo en Noël
Desmet. Mede dankzij hen was de jaarlijkse “Workshop on Dope Analysis” in Keulen
behalve leerzaam ook enorm gezellig. Nu ik reeds geen groentje meer ben in dit
gezelschap durf ik bij deze te bekennen dat ik nog steeds geen Hämschen gegeten
heb. Misschien gebeurt dat ooit nog eens in hun aanwezigheid.

Last but not least bedank ik het thuisfront. Zonder Esther, familie en vrienden was dit
alles niet tot stand gekomen. Daarbij moet ook het Promotie Team genoemd worden:
André, Andy, Els, Esther, Frank, Hans, Jan-Hein, Jara, Manon, Mariken, Ricky en
Tomas. Allemaal ontzettend bedankt.


