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13. Dankwoord

Ik herinner me nog een turbulente week, zo’n 4,5 jaar geleden...Huis gekocht, 
samenwonen, met mijn AIObaan beginnen en afstuderen, in die volgorde. Allemaal 
belangrijke stappen voor mijn toekomst, waar ik nog altijd erg blij mee ben! In de 
jaren daarop volgend heb ik een enorme ontwikkeling doorgemaakt en bij deze wil 
ik iedereen bedanken die hieraan heeft bijgedragen, op welk vlak dan ook. Een aantal 
mensen die hierbij een belangrijke rol hebben gespeeld wil ik in het bijzonder noemen:

Elly, jij had wel een van de hoofdrollen, als mijn co-promotor. Ik wil je ontzettend 
bedanken voor je begeleiding door de jaren heen, eerst als student en vervolgens 
als AIO. Je hebt me veel vrij gelaten, maar wel de goede richting op gestuurd, 
waardoor ik me heb kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig onderzoekster. Ik 
heb je betrokkenheid in mijn project en mijn toekomst erg op prijs gesteld en ook 
waardeer ik het feit dat je mij veel bij jouw werkzaamheden hebt betrokken, zodat 
ik goed voorbereid ben op de toekomst. 

Dick, als promotor is de grootte van je rol gegroeid met de jaren. Ik heb veel geleerd 
van je ervaring en was blij met je rust en je realistische kijk op de haalbaarheid van 
al mijn plannen in het laatste jaar. De korte contacten op de gang, waarbij je even 
vroeg naar de vordering en hoe het met me ging, heb ik erg gewaardeerd. 

Met name door mijn vele, lieve collega’s op het NIN heb ik een geweldige 
AIOtijd gehad. Net als het instituut, heeft ook onze groep een enorme ontwikkeling 
doorgemaakt. We zijn veranderd van ‘Cellular Quality Control’ naar “Astrocyte 
Biology & Neurodegeneration” en van een clubje van 4, naar een volwaardige 
onderzoeksgroep van 12 personen! 

In het begin werkte ik vooral samen met Karianne, die me de eerste fijne kneepjes 
op het lab heeft geleerd, nog bedankt daarvoor. Je bent een paar jaartjes naar het 
NKI geweest, maar ik vind het erg leuk dat je weer terug bent op het NIN. Ook 
met Jacqueline heb ik vanaf het begin af aan samengewerkt. Ik heb erg veel geleerd 
van je kennis op het lab , met name van de moleculaire biologie en je efficiente 
datageneratie ;). Ik ben erg blij met al je hulp, met name voor hoofdstuk 7 (dat als 
eerste af was), waar je veel experimenten voor gedaan hebt. Bedankt dat je altijd 
voor me klaar stond en je blijvende enthousiasme in de hoop dat de volgende proef 
WEL zou laten zien wat we wilden.

Toen Nathalie en Tam bij ons op de kamer kwamen (remember the green 
t-shirts?) werd het heel erg gezellig op de kamer en toen Asia erbij kwam werd het 
helemaal feest! Gelukkig kon Tam ook gewoon over ‘meiden-dingen’ meepraten ;) 
en ook kwamen er regelmatig andere collega’s even langs voor een kopje koffie, een 
paaseitje of om ff te kletsen. Toen werd het tijd om te reorganiseren en vertrok ik 
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met Nathalie naar de grote hoekkamer, waar harder gewerkt kon worden, maar het 
nog steeds erg gezellig was samen met Simone, Jeroen en tijdelijk Vanessa.

Simone, wij hebben vanaf die tijd veel samengewerkt en ons project heeft dan 
ook enige overlap, wat geresulteerd heeft in enkele co-auteurschappen bij elkaar, 
waaronder jouw ‘lievelingshoofdstuk in mijn boekje’, hoofdstuk 3, een prachtige 
publicatie die straks ook in jouw boekje zal staan. Ik heb erg genoten van onze 
‘snoepreisjes’ naar o.a. New York en Chicago, dat neemt niemand meer van ons af. 
Heel veel succes het komend jaar en bedankt voor alles!

Ook wil ik Willem bedanken voor de samenwerkingen en zijn kritische kijk op 
de data-analyze en het van commentaar voorzien van mijn manuscripten. Je bent 
een aanwinst voor de groep, hou vol tussen de dames!
Yes ladies, now it’s your turn. The hard work is done, time for fun! Marie, Regina, 
Martina & Carlyn, it is great fun to be with you girls in one room. I enjoy our 
talks, the joking around, walking in the sunshine, do radio popduels ;), and sharing 
scientific frustrations and discussions. Thanks for the support and understanding 
during the last 6 months when I was too busy to participate in the fun stuff (after work 
hours). I am happy I get to stay for another 8 months to spend more time with you.

En nog meer dames: Lieneke, Miriam en Paula. Ook jullie bedankt voor alle hulp 
in en om het lab en de gezelligheid! Paula, bedankt voor je morele steun de laatste 2 
weken in de lay-out periode en al je hulp met alle formulieren/aanvragen etc en dat 
ene koekje op het juiste moment!

Dan wil ik nog mijn studenten bedanken voor al hun hulp en leerzame 
ervaringen: Nienke, Talia, Laurens, Lourens, Mark, Ron en Jennifer. Ook de 
vele andere studenten die op ons lab rond hebben gelopen en een rolletje hebben 
gespeeld in deze periode: bedankt!

Dan zijn er nog een hoop mensen op het NIN en daarbuiten die ik wil 
bedanken, maar ik ga niet iedereen bij naam noemen, uit angst iemand te vergeten, 
maar jullie mogen je allemaal aangesproken voelen! De neuroimmunology en 
neuroregeneratiegroep met name, waar ik veel leuke tijden mee heb gehad op het 
lab, op de gang, en daarbuiten. De PartySquad-leden, met wie ik veel leuke feestjes 
heb georganiseerd. Joop van Heerikhuize, voor alle hulp en gezelligheid bij de 
‘Joopscoop’ en op de fiets van Abcoude naar het NIN. Mijn andere fietsmaatjes Theo, 
Alexander, Ralph en Kerstin, bedankt voor de gesprekken tijdens het fietsen die soms 
nog doorgingen in de trein. De Nederlandse Hersenbank, en dan met name Michiel, 
Afra en Paul. Zonder jullie was mijn proefschrift erg leeg geweest, bedankt! Judith 
en Karin, voor de gezellige tijden in het AMC, in de trein en voor het delen van alle 
lief-en-leed omtrend promoveren! And thanks to all the collaborators, especially 
to all people of the Steinder and Laywell lab for the great experience in Gainesville.  
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Special thanks to my lovely paranimfen Nathalie and Asia. I am really happy to 
have you by my side during my defense. Thanks for all the love and support, and 
I look forward to partying with you! Asia, good luck in your last thesis-phase and 
Nathalie met de volgende fase in je leven!

Dan zijn er nog vele vriendjes & vriendinnetjes die een grote rol spelen in mijn leven:
Lieve Daan & Miek, jullie zijn nu ver weg, maar daardoor zeker niet minder 

belangrijk. Ik mis onze maandag-avondjes, Grey’s kijken, veel koekjes en chocola 
eten en praten over alle dingen die ons bezig hielden...met name veel AIO-perikelen 
de laatste jaren. Ik hou van jullie en ik kijk uit naar jullie promotiefeestjes in 
september/oktober! 

Lieve Oss-Nuland gang: José, Imke, Klaartje & Linda, na 15 jaar nog steeds 
compleet! Bedankt voor jullie begrip toen ik dit jaar af en toe een verjaardag moest 
overslaan en al jullie lieve kaartjes en berichtjes! Bedankt voor de leuke weekendjes, 
uitjes, bezoekjes etc. waar promoveren en proefschriften even niet aan de orde 
waren. Ik kijk er altijd naar uit om jullie te zien! 

Lieve Lisette, op alle mogelijke manieren, facebook, hyves, sms, mail en lieve 
kaartjes, laat je zien dat je me steunt en aan me denkt. Ook alle andere vriendjes en 
vriendinnetjes van de Oss-Heesch gang, bedankt voor alles. Ik kijk uit naar de vele 
feestjes die weer op de agenda staan! 

Lieve Juud, bedankt voor het kletsen, je adviezen en snelle antwoorden op al mijn 
vragen via de gmail-chat! Ik zal je weer snel meer zien en dan gaan we ook ‘live’ 
kletsen en gezellige dingetjes doen, ook met Carin en Kristy. En dit geldt ook voor 
de overige Femmes: Thanx girls!

En dan tot slot nog mijn lieve familie en familie Hopmans. Bedankt voor jullie 
steun, liefde en interesse, via lieve kaartjes, berichtjes, en even vragen hoe het met 
mij en mijn werk gaat, ook al hebben jullie soms geen clue van wat ik nou precies 
doe. Lieve papa en mama, bedankt voor alles!!!

En dan als allerlaatste nog mijn allerliefste liefie. Ik ben ontzettend blij met jou. Het 
geeft me een fijn gevoel te weten dat wij er altijd voor elkaar zijn, ook in moeilijkere 
tijden. Ik heb zin in het volgende avontuur met jou, maar eerst gaan we even samen 
genieten! Bedankt voor alle knuffels en lieve woordjes, en voor het allerfijnste plekje 
op deze wereld...

Proost! Op een STRALENDE toekomst!

Jinte


