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Jan Willem Kuiper was born on April 13th in Alkmaar, the Netherlands. In 1995 he graduated from 

secondary school at the Bernardus Alfrink College in Schagen. In the same year he started 
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paediatrics at the VUmc Medical Center under the subsequent supervision of professor John J. 

Roord, professor Willem F. Fetter and professor Reinoud B. J. J. Gemke. Jan Willem received a 

research stipend from the The Termeulen Fund from the Royal Academy of Science and spent 
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intensive care at the Sophia Children’s Hospital in Rotterdam under supervision of professor Dick 

Tibboel and Matthijs de Hoog. All through his career Jan Willem volunteered in several different 

projects in several different countries. Jan Willem currently lives in Uithoorn with Sintha Sie and 

their two sons, Ilian (2009) and Siebe (2011).  
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Dankwoord 

 

Mocht de foto op de omslag ook maar suggereren dat ik dit proefschrift alleen gemaakt heb, 

niets is minder waar. Velen ben ik zeer dankbaar voor hun hulp, ideeën, commentaar, advies, 

interesse en afleiding .  

 

De drijvende kracht achter mijn proefschrift is zonder twijfel dr. Frans B. Plö tz.  

Beste Frans, jouw originele ideeën hebben er toe geleid dat we mooie studies hebben kunnen 

verrichten die uiteindelijk tot mijn promotie zullen leiden. Je enthousiasme heeft de afgelopen 

jaren geen grenzen gekend en is door mij altijd zeer gewaardeerd. Je initiatief om mij een tijd in 

Canada onderzoek te laten doen is zeer waardevol gebleken. Ondanks je gedrevenheid dit 

promotieonderzoek tot een goed einde te brengen is er gelukkig altijd tijd geweest voor 

ontspanning, een hapje eten of een avondje drinken, waar ook ter wereld. In de tijd dat niet alles 

liep zoals jij het zelf zou hebben gewild, heb ik er nooit aan getwijfeld dat je inzet voor het 

onderzoek ook maar een fractie zou afnemen. Hoe jij je door deze periode heen geslagen hebt is 

bewonderenswaardig en ook hiervan heb ik weer veel van je mogen leren. Ik ga er van uit dat 

onze samenwerking na mijn promotie niet zal ophouden. 

 

Hooggeleerde heer Groeneveld, beste Johan, een betere promotor had ik mij niet kunnen 

wensen. Iemand die in alle data mogelijkheden ziet, altijd ideeën heeft, en scherper is dan velen 

zich niet voor kunnen stellen is onmisbaar voor een promovendus; zoals jij onmisbaar bent 

geweest voor mijn promotie.  De stap die jij naar voren deed toen het er op leek dat een Frans 

tijdelijk een stapje terug zou moeten doen, heeft van een enorme persoonlijkheid getuigd. Ook 

je vertrek naar Rotterdam heeft niet geleid tot ook maar een enkele dag vertraging met je 

commentaar op manuscripten. En ondanks dat de nuance soms volledig ontbreekt, hoop ik ook 

in mijn verdere carrière nog veelvuldig van je humor, advies en razendsnelle commentaar te 

mogen genieten. 

 

Hooggeleerde heer Gemke, beste Reionoud, ondanks dat je inhoudelijk minder betrokken bent 

geweest dan Frans en Johan, is je commentaar op eerdere versies van mijn proefschrift bijzonder 

scherp geweest. Je steun en advies tijdens de afgelopen jaren is zeer waardevol gebleken, niet 

alleen voor het onderzoek, maar ook voor het klinische deel van mijn carrière. Het moet raar 

lopen willen we elkaar niet nog regelmatig tegenkomen. 
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Dear Art, thank you very much for having me in your lab. The period in Toronto has been a 

wonderful experience. Your comments on various manuscripts and ideas have always proven to 

be extremely valuable. Dear Haibo, I don’t know what the Slutsky – Zhang lab would have been 

without you. Thank you for your advice and comments, but most of all thank you and your family 

for your hospitality. I hope, one day, to return the favour. 

 

Uren operatiewerk hebben er in dit proefschrift gezeten. Dit zouden onnoemelijk veel meer uren 

geweest zijn als niet Amanda in Amsterdam en Jack in Toronto mij de fijne kneepjes van het vak 

zouden hebben geleerd. Enorm dankbaar ben ik hun voor hun tips en trucs waar ik ook nu nog 

dagelijks veel plezier van beleef. Jack, ook bedankt voor de onnoemelijk vele hilarische 

momenten in en buiten het lab. Ik kan me verheugen op een gezamenlijk project met Taiwanese 

analisten.  

  

Hooggeleerde heren van de lees- en promotiecommissie., professor Niessen, professor Ter Wee, 

professor Tibboel, professor Bos, professor Van Goudoever en professor Van der Hoeven, ik ben 

zeer vereerd dat u in de leescommissie heeft willen plaatsnemen en mijn proefschrift heeft willen 

beoordelen. Professor Schultz, beste Marcus, behalve dat ik je wil bedanken voor het 

plaatsnemen in de leescommissie en het beoordelen van mijn proefschrift wil ik je ook bedanken 

voor alle hilarische momenten met Jack in het lab in Canada. 

 

Niet zo lang geleden is de Meander dan eindelijk tegen de vlakte gegaan, bloedheet in de zomer 

en ijzig koud in de winter. Dankzij de andere onderzoekers van de kindergeneeskunde die hier 

ook overleefden was het in de Meander prima toeven. Anemone, Martijn, Michiel en Michiel, 

hartelijk dank voor alle tips, trucs en gezelligheid waar je als beginnend promovendus niet 

zonder kunt.  

 

De eerste experimenten beschreven in dit proefschrift werden gedaan op de afdeling fysiologie. 

Professor Tangelder, beste Gert-Jan, hartelijk dank voor de gastvrijheid op het lab. Aimee 

hartelijk dank voor alle regeldingetjes etc. Zonder jouw geen afdeling fysiologie. Ton, Pieter, 

Michiel, Rene, hartelijk dank voor jullie steun en advies. Melanie, vele koppen thee en twee 

bezoeken aan Toronto later, wil ik je bedanken voor alle gezelligheid. Heel veel succes in je 

verdere carriere, maar ik twijfel er niet aan dat dat goed gaat komen. Na mijn terugkomst uit 

Canada mocht ik wederom bivakkeren bij de fysiologie. Ik wil iedereen van de afdeling fysiologie 

hartelijk bedanken voor de adviezen, gezelligheid en labuitjes. Dankzij jullie zijn de laatste 
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loodjes mider zwaar geweest. Een speciaal bedankje voor mijn kamergenoten Viola, Diederik, 

Pleuni, Loek,  en Josien. Niets belangrijkers dan gezellige kamergenoten.  

  

Professor Heijnen, ondanks dat we onze samenwerking kort is geweest wil ik u hartelijk danken 

voor uw bijdrage aan dit proefschrift.  

  

Although I went to Canada for research purposes, my time in Toronto has been as memorable as 

can be because all the great people I have met. Thanks to all researchers, technicians and 

students. Zeenat (ghetto-girl), Reem and Oscar thanks for all the great moments and trips. You 

are always welcome in Holland for “stroopwafels”. Claudia, thanks for the advice, fun in the lab 

and your kindness to host my going-away party. Collaboration on Lonnekes project has been a 

pleasure. Never did I make such hilarious road trips as I did with Mo and Irene. The midnight 

interrogation event at the Canada – US border would have won an Oscar if filmed. The beer-

drinking sessions at the Beer Market and Hey Lucy’s provided the necesarry R&R during my stay 

in Toronto. We should plan another trip... Dennis, thank you and your family for your hospitality. 

Never have I been more impressed by cowboys and line-dancing as in “the Ranch” and the other 

cowboy bars, it has been a great time. My time in Canada wouldn’t have been half as good if it 

wasn’t for Rosanna. Dottoressa Vaschetto, working, camping, cooking, hiking, dog-sledding, you 

have made my stay in Toronto as good as I could have wished for. I am glad we continued 

collaborating after we both left Toronto, your contribution to this thesis has been incredibly 

important. I am looking forward to another collaboration.   

 

Familie, vrienden en vriendinnen uit Sint Maarten en omstreken, uit Nijmegen en omstreken, 

reünisten van Ferus Ebrius, vrienden en vriendinnen van elders iedereen hartelijk bedankt voor 

jullie niet aflatende interesse en vriendschap. 

 

Mijn paranimfen, Lonneke en Gerdo. Lonneke, dezelfde bazen hebben schept een band, ik wil je 

bedanken voor al je steun en hulp bij mijn laatste experimenten. Niemand kan blotten zoals jij. Ik 

weet zeker dat je een mooie carriere tegemoet kunt zien. Succes met de laatste loodjes van jouw 

proefschrift. Gerdo, behalve dat je de beste broer bent die men zich maar kan wensen, ben je 

ook nog eens mijn beste vriend.  Dat zegt genoeg. 
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Oma Janny, lieve moeder. Wat je voor mij al deze jaren hebt betekent valt niet te beschrijven. 

Wat had papa dit mooi gevonden… Tessa., een betere schoonzus en vriendin kan ik me niet 

voorstellen.  

 

Lieve Sintha. Een paar keer verhuizen, nieuw huis kopen, verbouwen, promoveren en 

nachtdiensten. Ondanks dat ik het geprobeerd heb, kan het bijna niet anders dan dat je niet de 

aandacht hebt gekregen die je verdiende.  Dat gaan we veranderen. Dankzij jouw is alles mooier. 

Ilian en Siebe, het is af. Ilian je mag nu eindelijk aan de computer komen. Jullie zijn het mooiste 

dat er is.  


