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Dankwoord
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Dankwoord
Vroeger had ik nooit gedacht dat ik zover zou komen en misschien anderen ook niet. 
Zeker als men naar de mening van enkele leraren van de lagere school had geluisterd en 
de uitslag van mijn Cito-toets als leidraad had genomen. De voorgaande pagina’s laten 
duidelijk zien dat die mensen en de toetsuitslag er allemaal naast zaten! Dit komt mede 
door het advies, de hulp en de steun tijdens mijn AIO-schap van verschillende mensen die 
ik hier in het bijzonder wil noemen.
 
Ben, bedankt voor het doorsturen van mijn e-mail naar Lia met het verzoek voor een 
stageplek, maar natuurlijk ook dat je mijn promotor wilde zijn.
 
Lia, ik wil je ontzettend bedanken voor de begeleiding en vrijheid die je mij als student 
en analist hebt gegeven, en voor de kans om in jouw groep AIO te worden. Ik ben er trots 
op dat ik onderdeel van de “virus discovery familie” was en heb mogen genieten van de 
gezellige tijd in en buiten het lab. Ik ben dit zeker gaan missen, maar zoals in iedere gezin 
komt er een tijd dat de kinderen het huis uit gaan en de wijde wereld in trekken. Ten 
slotte wil ik je enorm bedanken voor het terugbrengen van mijn motivatie gedurende de 
zwaarste periode van mijn AIO-schap.
 
Erna, bedankt voor alles!
 
Beste Maarten, paranimf, ik ben je enorm dankbaar voor de praktische begeleiding die je 
mij als student heb gegeven en dat je altijd wilde helpen met de talloze RNA extracties en 
ELISA’s. Vooral gedurende mijn onderzoek, want zonder al jouw hulp was dit boekje een 
stuk dunner geweest. Het enige wat ik hier tegenover kon aanbieden was jou te vragen om 
mijn paranimf te zijn. Vooral gedurende de laatste maanden is maar weer gebleken dat ik 
altijd op jouw hulp kan rekenen. Hiervoor ben ik je eeuwig dankbaar!
 
Martin, “ouwe”, ik ben enorm blij dat ik ook altijd op jouw hulp kon rekenen, vooral 
met verschillende celkweekexperimenten. Daarnaast wil ik je ook bedanken voor de 
gezelligheid in en buiten het lab en dat jij naast Maarten ook mijn paranimf wil zijn. 
 
Krzysztof thank you for showing me HAE in a flash and for being a great guy.

Martha, thank you for the good times. Michel, ik wens je het allerbeste toe. Mohammad, 
time was too short, I wish you all the best!

Nawal, Elena en Julia F. het was fijn om jullie als studenten te begeleiden.
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Dirk, Mark, Walter, Joost, Truus, Thijs, Edwin, Renée, Gisela, Nick, Ying Poi, Karin, 
Martijn, Nancy, Emily, Nikki, Martine, Elly, Atze, Monique, Alex, Bep, Rogier, Ilja, Jeroen, 
Bill, Georgios, Tonja, Olivier, Pavlina, Gozde, Karolina, Margreet, Alexander, Valodja, 
Fokla, Marion, Steffi, Fatimah, Mireille, Rienk, Marthino, Matthijs, Ellen, Marcel, Marloes 
en de klinische virologie: bedankt voor jullie gezelligheid en hulp op het lab en de sociale 
activiteiten tijdens en naast het werk. Dirk, nogmaals bedankt voor je kerstkaart!

Carolien, bedankt voor alle organisatorische en administratieve hulp tijdens de laatste 
loodjes.
 
Dave bedankt voor je komische, maar leerzame cursus Proteomics. Richard en Sylvie, 
bedankt dat ik gebruik heb mogen maken van de qPCR’s en al jullie hulp! 
 
To the members of the EU-consortium: Patricia, Paloma, Carmen, Oliver, Verena, 
Ramona, Vanessa, Mattes, Tina, Alexander M., Alexander W., Michael, Brain, Grazia and 
Catherine thank you all for the nice collaborations and social gatherings!

I would also like to thank all co-authors and collaborators for all their contributions 
during the past years.
 
Echte vrienden die je door dik en dun steunen kan je op één hand tellen. Frank, Deborah, 
Remco en Marije bedankt!
 
Mam, ik wil jou en Pap bedanken voor jullie levenslange liefde, steun en motivatie om 
door te blijven gaan. Freddy, Petra, Joyce, René en Simone, bedankt voor jullie steun, 
liefde en verwelkomende afleiding op een van jullie vakantieadressen. Natuurlijk wil ik 
ook Alie, Tiny, Arie, Brenda, Frank en de rest van de familie bedanken voor hun steun en 
liefde. 
 
Julia, lief, zonder jouw onvoorwaardelijke steun en liefde zou het leven een stuk zwaarder 
zijn geweest. Ik hoop straks samen met jou van het Zwitserlevensgevoel te kunnen 
genieten. Dikke kus! xxx

Ronald


