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DANKWOORD

Dit proefschrift was niet tot stand gekomen zonder de hulp van een groot aantal mensen in mijn omgeving. Een aantal van hen wil ik hier graag bij naam noemen.
De leden van de leescommissie, Marten Hofker, Folkert Kuipers en Leon de Windt wil ik hartelijk bedanken voor het beoordelen van mijn proefschrift. Mijn promotoren, Wiek van Gilst en Dirk Jan van
Veldhuisen bedank ik voor het vertrouwen dat ze de afgelopen jaren in mij gesteld hebben. Dirk Jan,
fantastisch dat je altijd uitgelaten bent over mijn resultaten en de presentaties hiervan. Wiek, vooral
onze ‘tweewekelijkse gesprekken’ van de laatste maanden heb ik als bijzonder prettig ervaren. Bedankt voor al je adviezen en creatieve oplossingen. Mijn copromotor Rudolf de Boer is één van de
meest enthousiaste onderzoekers die ik ooit heb ontmoet. Bedankt voor het mogelijk maken van
dit project. Ook de overige stafleden - Pim, Beatrijs, Alexander en Herman - wil ik hartelijk bedanken
voor hun betrokkenheid en inzet. Regien, bedankt voor je goede adviezen aangaande al het dierwerk.
Ik vond onze tripjes richting Papendal erg gezellig. Carla, Alma, Audrey en Marjan, hartelijk bedankt
voor jullie organisatorische hulp. Deze is onmisbaar om een promotietraject met succes te kunnen
afronden!
Ik ben mijn promotieonderzoek begonnen op de afdeling Klinische Farmacologie. Een aantal oudcollega’s van deze afdeling wil ik hartelijk bedanken voor hun steun. Antoinet, Marry, Azu, Jan, Alex,
Jacko, bedankt voor alle gezelligheid, vooral tijdens de koffiemomentjes ’s ochtends vroeg. Dankzij
jullie voelde ik me direct welkom op de afdeling, bedankt hiervoor! Rob, Anton, Leo en Dick, bedankt
voor jullie bijdrage en gastvrijheid tijdens de ‘mollab-lunches’ en de refereeravonden. Ook de mede
PhD-studenten van de KF wil ik graag bedanken voor hun bijdrage aan de goede sfeer tijdens onze
‘social events’. Bernadet (Detje) en Hiddo, fijn dat jullie er waren op de gezellige maar ook de lastige
momenten. Iryna, Peter, Maggie, Hjalmar, Roelien, veel succes met de afronding van jullie projecten.
Ardy, dankjewel voor al je adviezen (op allerlei vlakken!).
De drijvende kracht achter experimenteel onderzoek bestaat ook in mijn geval uit een aantal hardwerkende mensen op het lab. Linda, je hebt je vanaf het begin af aan erg betrokken gevoeld bij mijn
project en er bergen werk voor verzet. Hartelijk bedankt hiervoor. Johan, dankjewel voor onze gezellige ECHO-momentjes. Het is een mooi artikel geworden! Bibiche, bedankt voor de ‘finishing touch’
van mijn laatste experimenten. Bianca, Janny, Silke, Martin en natuurlijk ook Annet en Germaine,
bedankt voor jullie gezelligheid, steun, adviezen en betrokkenheid.
Een groot deel van mijn tijd als AIO heb ik doorgebracht op het CDL. Dankzij alle lieve medewerkers
daar heb ik ontzettend veel plezier gehad in het ‘dierwerk’ en blijf ik dit graag doen in de toekomst.
Allemaal hartelijk bedankt hiervoor! Hester, Marcia en Annet, fijn om het werk te beginnen met een
praatje bij de balie. Arie, Wiebe, Flip, Catriene en Miriam, bedankt voor raad en daad waar nodig.
Yvonne, Maurice, Diana, Harm, hartelijk bedankt voor de liefdevolle verzorging van mijn ‘stinkies’.
Annemieke, André, Michel, Pieter, Natascha, Angela, Hilda, Ar, Silvia, Harm, Ralph, Mark, Annemiek,
Andrea, bedankt voor alle gezelligheid en vrolijkheid. En natuurlijk Ramon, hartelijk bedankt voor je
oprechte interesse in mijn werk. Heel veel succes met je ambities, ik weet zeker dat je succesvol zult
zijn!
Promoveren doe je nooit alleen, maar ook zelden op één afdeling. Marcel, hartelijk bedankt voor al
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je hulp bij het uitvoeren van de MRI-scans. Heel fijn dat je op al die onmogelijke tijdstippen voor me
klaarstond! Arjen, dankjewel voor het ad hoc bijspringen bij lastige operaties. Nuttig èn gezellig! Een
aantal mensen van de Kindergeneeskunde wil ik hartelijk bedanken voor hun samenwerking. Juul,
dankjewel voor je hulp bij het ‘muiswerk’. Torsten en Esther, leuk dat onze projecten af en toe zo dicht
bij elkaar kwamen. Esther, fijn dat ik bij jou heb mogen afkijken hoe alles in z’n werk gaat tijdens een
promotietraject. Ik blijf nog steeds hopen op een ‘dubbeldate’!
De afgelopen jaren heb ik het geluk gehad om een heel fijne groep ‘lotgenoten’ om me heen te hebben, zeker
een essentieel onderdeel van een geslaagd promotietraject. Hisko, ‘roomie’, fijn dat we dit traject samen
hebben doorlopen. Ik vind het een eer dat ik je paranimf mag zijn. Heel veel geluk in Rotterdam, samen
met je lieve vrouw!									
Liza, onze vrolijke noot! Bedankt voor je enorme inzet om het werk tot iets gezelligs te maken. Ik heb
erg genoten van AIOweekenden, eetafspraakjes, drankafspraakjes, congres-shop-dans-combinaties
en eigenlijk gewoon van je aanwezigheid. Laura en Anne-Margreet, bedankt voor onze gezellige eetdates, een mooie traditie. Volgende keer in Rotterdam? Jardi, ik weet het nog steeds zeker; je bent gewoon een bioloog. En dat is een groot compliment! Leonie, Mariusz, Willem-Peter, Lennaert, Michael,
Reinout en Frank, dank jullie voor alle gezelligheid. Succes met de jullie (laatste) loodjes. Wardit en
Megan, jullie beginnen pas aan jullie eerste loodjes, maar ik heb er alle vertrouwen in dat jullie er een
succes van zullen maken. Net zoals ik er vertrouwen in heb dat Megan dit binnenkort zelf kan vertalen!
Dear Lili and Bo, you have been great roommates. Thank you for our nice talks and for some insights in
Chinese culture and habits. Dear Meimei, thank you for your everlasting cheerful mood! It’s nice having you as a colleague, good luck finishing up your project. Dear Hong Juan, we haven’t talked much
yet, but I wish you best of luck in your work here. And then of course the ones who have successfully
finished their projects but just couldn’t get enough: the postdocs! Dear Irene and Hasan, it’s great to
have you in our department. Thanks for your positive contribution to the work atmosphere.
Mijn lieve nimfjes, waar zou ik zijn zonder jullie! Lieve Bina, je bent m’n steun en toeverlaat geweest gedurende dit project, maar ook daarbuiten. Ik ben ontzettend trots op je wat je allemaal bereikt hebt! Dankjewel voor je betrokkenheid, je eerlijkheid en je vriendschap (zelfs
trans-Atlantisch onverminderd). Geweldig dat je voor me naar Nederland komt, ik mis je!
Lieve Inge (Vreeswijk), ik weet oprecht niet hoe alles gelopen zou zijn als jij niet op onze afdeling was gekomen. Dankjewel dat je me er doorheen gesleept hebt en dat je ook nog eens een
van mijn beste vriendinnen geworden bent. Je bent een fantastisch persoon en ik ben ontzettend
trots op wat jij allemaal hebt weten te bereiken! Ik hoop dat we nog vaak de mogelijkheid
krijgen samen te werken, maar bovenal dat ik nog lang van je vriendschap mag genieten.
Lieve Maaike, de rol van ‘reserve paranimf’ lijkt misschien wat dubieus, maar jij hebt deze met glans weten
te vervullen. Dankjewel voor al je hulp de afgelopen jaren, je gezellige aanwezigheid en je steun op de mindere momenten. 									
Lieve Femke, we kennen elkaar nog niet zo lang, maar inmiddels heb jij ook zeker een plekje in deze
alinea verdiend. Als ongekroonde ‘reserve reserve paranimf’ heb je veel puntjes op i’s gezet voor me,
dankjewel hiervoor! Je bent een absolute aanwinst voor de afdeling(en)!
Een aantal lieve vrienden en vriendinnen mogen ook zeker niet in dit dankwoord ontbreken. Lieve
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Fleur en Aleida (en in deze context natuurlijk ook Sabina nogmaals), onze Den Haspel weekendjes
hebben zeker bijgedragen aan mijn welbevinden tijdens mijn AIO-tijd. Fleur, volgende feestje bij jou!
Lieve Michael (Mikey Mike), niets werkt zo goed om de moed erin te houden als uitgebreid met jou
lunchen of shoppen (in de baas z’n tijd!). Lieve Miriam en Antje, wat heerlijk om vriendinnen te hebben met wie ik net zo hard kan lachen als huilen. Dank jullie voor al jullie steun en betrokkenheid, jullie
zijn goud waard!
Lieve papa en mama, jullie hebben voor mij een veilige, solide basis gevormd van waaruit ik alles kan
ondernemen. Dank jullie voor jullie steun, de kansen die jullie me gegeven hebben en het veilige vangnet dat jullie vormen indien nodig. Lieve Alja, grote zus, dankjewel dat je altijd voor me klaarstaat in
vele opzichten en dat je altijd met me meeleeft. Ik wens jou en Richard heel veel geluk en liefde in de
toekomst, fijn om een grote broer te hebben! Want lieve Jeroen (lief Beertje), ondanks dat je inmiddels een kop groter en misschien ook wel een stuk wijzer bent dan ik ben, blijf je toch altijd mijn kleine
broertje. Dankjewel voor je nuchterheid, je relativeringsvermogen en je humor. Volgend feestje vieren
we jouw Meesterstuk!
Lieve Marc, je bent zo’n bijzonder persoon dat elke omschrijving van jou je tekort zou doen. Geweldig
hoeveel steun, hulp, geduld en begrip ik van je mocht krijgen gedurende de afgelopen jaren. Bedankt
voor wie je bent en voor wie je voor mij wilt zijn. Satje Satje!!
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