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Dankwoord

Dankwoord
Promoveren is een flinke klus die je niet in je eentje klaart. Allereerst wil
ik mijn begeleiders van het eerste uur bedanken. Het idee voor dit werk
kwam van Wim en Arie Jan. Zij hebben mij jarenlang gestuurd en gesteund
op een manier die ik erg prettig heb gevonden. Helaas, Arie Jan, heeft het
niet mijn hele promotie kunnen duren, maar het enthousiasme waarmee jij
telkens mee hebt gekeken naar mijn onderzoek is ontzettend aanstekelijk
geweest. Wim, jij hebt het stokje op een gegeven moment volledig
overgenomen en dat werkte. Niet zo snel als we zouden willen, maar
uiteindelijk komen we er wel. No nonsense van beide kanten. Eerst in de
zijlijn en daarna steeds prominenter heeft Marja continu met interesse en
raad klaargestaan. Jij wilde gelukkig mijn co-promoter worden waar ik je erg
dankbaar voor ben. Daarnaast was het af en toe erg prettig om gewoon
eens te babbelen. Hans, mijn kamergenoot vanaf het begin. Vele vragen
werden door mij (eigenlijk door iedereen) afgevuurd en altijd stond je weer
paraat. Super om met je te mogen werken, ondanks de constante drukte op
onze kamer. Sparren over de meest bizarre ideeen, veel groter dan orale
microbiologie, dat lukte met Wil keer op keer. Zo iemand om mee samen te
werken zorgt dat je regelmatig weer een dosis enthousiasme krijgt.
Dongmei, rennend door de labs en tussen de verschillende werklocaties was
jij er heel vaak om het over onze moleculair biologische ideeen te hebben.
Thanks kleintje. Nina, jij kwam in de groep en er gebeurde iets. Buiten de
borrels met verschillende thema’s etc heb je ook heel veel werk verzet
waardoor wij samen met een aantal andere auteurs twee mooie publicaties
hebben kunnen schrijven. Het was mooi om al snel niet de enige aio meer
op de groep te zijn. Later kwamen ook Eef, Alexa en Irshad als aio in de
groep werken. Dat werkt inspirerend. Dank ook aan Wendy, mijn oude
klasgenootje, die continu wilde leren en super heeft geholpen o.a. met heel
veel PCRen. Carolien en Martine die met hun ervaring en raad altijd paraat
stonden. Het diagnostiek lab zoals het er nu niet meer is ben ik ook erg
dankbaar. Kan iemand voor mij….? Hebben jullie…..? Mag ik vandaag
even….? Ik geloof niet dat er ooit een nee terugkwam.
Ik moet daarnaast natuurlijk Daniël, Nawal, Divine en Elena, die als
studenten bergen werk hebben verzet, bedanken. Stuk voor stuk waren het
goede, gemotiveerde studenten.
Verder moet ik natuurlijk ook de medische microbiologie groep bedanken.
Gezamenlijk met “de buren” waren er goede werkbesprekingen en
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daarnaast vele goede gesprekken in de koffiekamer. Speciaal wil ik nog
even Wim Schouten bedanken, omdat die altijd voor je klaar stond. Iemand
als Wim is het smeermiddel in een onderzoeksgroep waardoor alles veel
soepeler draait.
Ik wil graag ook de mensen van de microarray department en dan vooral
Floyd en Martijs bedanken voor hun geweldige bijdrage aan onze mooie
gezamenlijke publicatie.
Arjan, Jorn en Michel met wie het goed koffie en een borrel doen was;
voor morele steun kon ik altijd naar jullie toe komen.
Twee groepen vrienden die het leven buiten het promoveren een stuk
aangenamer hebben gemaakt zijn mijn ”maten” uit Oosterhout en “de
biologen”, ze hebben er ook indirect voor gezorgd dat het allemaal is gelukt.
Karg en Esger, mijn broers, die door het altijd sparren met mij, mij
hebben gevormd. Esger heeft daarnaast met regelmatig een bezoekje de
spirit af en toe weer wat opgekrikt.
Dan bijna als laatste mijn lieve ouders. Pap en mam, altijd hebben jullie
voor me klaar gestaan als het nodig was. Jullie hebben me gebracht tot het
punt van waar ik het zelf over kon nemen. Ik ben jullie voor altijd dankbaar.
En als laatste, mijn allerliefste Kristina en Ronja. Ongelofelijk als je
bedenkt dat ik jullie nog helemaal niet had in het begin van mijn promotie.
Lieve kleine Ronja, jij kleine energiebundel geeft het leven extra kleur.
Kristina, jij hebt me altijd vol gesteund. Je bent een inspiratie geweest en
een bron van energie. Bedankt!
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