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Dankwoord

Het is af! De afgelopen jaren hebben mijn collega’s, vrienden en familie mij
direct en indirect geholpen en daar ben ik ze heel dankbaar voor. Een aantal
van hen wil ik hier in het bijzonder noemen.

Age en Huub, bedankt voor de gelegenheid om in de BDA-groep onderzoek
te doen. Tijdens onze regelmatige besprekingen kreeg ik altijd weer goede
moed om het werk voort te zetten, danwel het allemaal net iets anders te gaan
doen. Chris bracht ons in contact met Hans en Mariëlle van het AMCmet wie
we de data-analyse van SELDI-TOF-MS data hebben opgezet. Chris, Hans en
Mariëlle, hartelijk bedankt voor de prettige samenwerking.

Toen ik nog maar net begonnen was, bracht Age een aantal mensen bij el-
kaar die ieder hun eigen methode mochten gebruiken om de Gaucher data
zo goed mogelijk te classificeren. Margriet, Theo, Wies, Carina en Paul wil ik
graag bedanken voor hun inzet en enthousiasme voor deze ‘shootout’. Voor
de beste classificatie was een fles wijn in het vooruitzicht gesteld, maar die
heeft volgens mij nog niemand in ontvangst mogen nemen. . .

I thank the Analytical Biochemistry group of the University of Groningen for
the work on Chapters 6 and 7, in particular Rainer and Peter for their help
with preprocessing and writing.

In het dagelijks leven op de UvA word ik omringd door veel fijne collega’s.
Ten eerste is er natuurlijk de BDA-groep: Age, Andrew, Antoine, Chengjian,
Diana, Edoardo, Eric, Eva, Ewoud, Gooitzen, Hans, Henk-Jan, Huub, Janko,
Jeroen, Johan J., Johan W., Jos, Maikel, Marcel, Kilian, Olja, Robert, Serge,
Susana, Tunahan, mijn promotie werd mede door jullie een tijd om met veel
plezier op terug te kijken. Daniel, ik ben blij dat je mijn paranimf wilt zijn, ter-
wijl je zelf druk bent om je onderzoek af te ronden. De andere collega’s van
SILS op het Roeterseiland wil ik bedanken voor de gezamenlijke werkbespre-
kingen en de gezellige koffiepauzes op de achtste verdieping. Dan nog mijn
ICU-collega’s, jullie aanmoedigingen als ik beneden kwam buurten dedenme



116 Dankwoord

altijd goed.

Lieve Rinke, Sara en Willemijn, ik ben heel blij met onze vriendschap en kijk
altijd uit naar onze afspraken en etentjes, meestal heel lang omdat we er te-
genwoordig agenda’s voor moeten trekken. Met Martijn en Mattijs heb ik
leuke ‘Klussen met Hout’ projecten volbracht, ondanks het hoge Buurman-
en-Buurman gehalte. Bedankt voor de zaterdagen tekenen, zagen, meten, en
nog eens zagen – in die volgorde. Judith, je zult af en toe wel gek zijn gewor-
den van ons, bedankt dat je dat allemaal kunt hebben en zelfs nog iets lekkers
haalt voor bij de koffie. Floor en Mattijs, bedankt voor veel gezellige uurtjes
samen.

Fred en Pineke, Nicolien, bedankt voor de leuke tijd die we samen hebben,
thuis en tijdens onze vakanties. Pap en mam, bedankt voor alles: jullie steun
tijdens de studie, jullie hulp zelfs wanneer ik er niet om vraag, jullie belang-
stelling voor wat mij bezighoudt en bovenal jullie liefde. Inge, Johan, Gideon
en David, Jos, Emma, Linde, Nathan, Yvonne, Simon, Melvin, Steffanie, be-
dankt voor jullie gezelligheid, belangstelling en liefde. Ik ben gek op jullie!

Een dagelijks hoogtepunt is aan het begin van de avond, als ik net met Fiona
thuis ben. We kunnen Arjen zien aankomen op de fiets, lach van oor tot oor,
omdat hij ons op de uitkijk ziet staan. Lieve Fiona, ik kan niet zeggen dat
je het voltooien van dit proefschrift bespoedigd hebt, maar met je heerlijke
kusjes en je uitgelaten blijdschap maak je dat meer dan goed. Arjen, mijn lief,
zonder jou was ik wellicht niet aan dit project begonnen en zonder jou had ik
het zeker niet af kunnen maken. Ik ben blij jou naast me te weten.




