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Dankwoord 

Het wordt door iedereen gezegd en geschreven, maar ook ik kan er echt niet omheen, want 

promoveren doe je echt niet alleen. Veel mensen hebben op verschillende manieren een 

bijdrage geleverd aan mijn promotie en die wil ik in dit dankwoord dan ook graag noemen. 

 

Als eerste mijn promotor, Prof. dr. Sturk. Beste Guus, door jouw doortastendheid ben ik 

gekomen waar ik nu ben. Zonder jou had ik geen HLO-opleiding gedaan en was ik zeker 

geen promotietraject ingegaan. Soms twijfelde ik aan mijzelf of ik het wel kon, maar jij 

hebt mij op die momenten over de streep getrokken door te zeggen dat ik het gewoon moest 

doen, zelfs al kon ik dan minder paardrijden. Kortom, jij bent een geweldige stimulans 

geweest voor mij. Ondanks jouw drukke werkzaamheden voor het LAKC en de divisie, had 

je op de momenten wanneer het er echt toe deed, tijd voor mij. Zo konden we dan even snel 

bespreken hoe verder te gaan met het onderzoek, of in welke richting het artikel geschreven 

moest worden. Dus Guus, heel erg bedankt dat je mij deze kans hebt gegeven en natuurlijk 

ook bedankt voor je bijdrage aan het tot stand komen van dit proefschrift. 

 

Dan mijn co-promotor, dr. Nieuwland. Beste Rienk, zonder jou had ik dit boekje gewoon 

nooit afgekregen. Altijd stond en sta je klaar voor mij om mee te kijken naar resultaten en 

te bepalen hoe verder te gaan. Om maar niet te spreken over al je bijdragen aan de artikelen. 

Jij hebt mij gebracht tot de onderzoeker die ik nu ben. Jouw kritische blik op hoe de dingen 

op papier moeten staan, het precies verwoorden en je altijd positieve blik op resultaten 

terwijl ik al dacht dat het prullenbakvoer was, hebben mij enorm geholpen. Daarnaast heb 

ik door jou geleerd om een helikopterview te krijgen. Daardoor kon ik de stap maken van 

het puur experimenteel denken naar het overall-plaatje, en mezelf altijd weer de vraag 

stellen: waarom. Ik hoop dat we nog vele jaren samen kunnen werken en leuk onderzoek 

kunnen doen. 

 

Vervolgens mijn paranimfen Marianne Schaap en Chi Hau. Marianne, jij bent echt mijn 

labmoeder. Ik ken je nu al zo lang en herinner mij de dag dat ik kwam solliciteren nog als 

de dag van gisteren. Ik vond je toen een strenge vrouw, omdat je op een strenge manier zei 

dat het echt geen “van negen tot vijf”-baan was. Maar niets is minder waar gebleken. Ik ben 
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zo blij dat je vandaag mijn paranimf wil zijn. Helaas ga jij ons binnenkort verlaten om te 

genieten van je welverdiende pensioen. Het wordt voor mij een hele kluif om de leegte op 

te vullen die jij achterlaat. Altijd ben je bereid om  te helpen, dingen over te nemen en af te 

maken, zodat ik de mogelijkheid krijg om op tijd thuis te zijn, te sporten enz.. Daarnaast 

waren er heel veel gezellige momenten op het lab, zoals toen je terugkwam uit België, 

zonder bonbons☺. Er is eigenlijk in de afgelopen veertien jaar zoveel gebeurd wat ik zou 

moeten noemen, maar daar is mijn boekje helaas te dun voor. Dus Marianne, bedankt voor 

alles wat je voor mij hebt gedaan en mij hebt geleerd. Ik zal je vreselijk missen! 

 

Chi, jouw bijdrage aan dit boekje is enorm geweest. Zonder jouw pipetteerkunsten en je 

durf om te werken met de stikstofbom, was dit boekje een tien-jaren plan geworden. Ik heb 

het altijd heel erg gewaardeerd dat we zo goed samen kunnen werken en dat je zo bereid 

bent geweest om mij te helpen of complete proeven voor jouw rekening te nemen. Wat 

hebben we samen een werk verzet, vaak tot ‘s avonds laat, soms zelfs tot in de nacht. En 

altijd bleef jij gemotiveerd om de proeven te doen. Ook toen ik zwanger was heb jij erg 

veel werk voor mij gedaan. Dankzij jou kon ik toch verder met mijn onderzoek; jij 

“schopte” mij naar huis en maakte het werk voor mij af.  Het is zo prettig om samen met 

jou te werken want vaak hebben we aan een half woord genoeg, en jij ben één van de 

weinigen die altijd direct begrijpt waar ik het over heb als ik iets weer vaag uitdruk, zoals 

dingen of die… Daarnaast hebben we het ook na het werk gezellig. Een keertje shoppen, 

naar de Makro of gewoon Amsterdam in. Ja, ik volg dan blindelings 14-HL-XX, en kom 

dan altijd op de goede bestemming. Nu moet ik alleen even wennen aan een ander 

nummer☺. Wat mij altijd bij zal blijven is de steun die jij mij hebt gegeven voor, tijdens en 

na mijn praatjes in Boston. Winkelen is nog nooit zo leuk geweest! Chi, woorden schieten 

tekort om jou te bedanken voor alles dat je hebt gedaan en ik hoop nog vele jaren met je 

samen te kunnen werken.  

 

Daarnaast mijn collega René Berckmans. René, heel erg bedankt voor al je hulp als het 

weer eens niet goed liep op mijn pc. Altijd nam je direct de tijd om het probleem voor mij 

op te lossen, of mij iets uit te leggen zodat ik weer verder kon. Daarnaast was je ook een 
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prettige “sparring partner”. Vaak hebben wij het gehad over interessante projecten en 

proeven. Ik hoop dat we nog veel van die ideeën gaan uitwerken de komende jaren. 

 

Dan de andere collega’s/ oud collega’s van het LEKC; Anita G, Edwin, YungYung, 

Frans, Eva, Mohammed, Marc, Maarten, Dennis en Loes.  

 

Anita G, jij bent niet direct betrokken geweest bij mijn promotie qua experimenten, maar jij 

hebt wel altijd interesse getoond in hoe het ging en je hebt regelmatig kleine dingen voor 

mij gedaan, zoals het calibreren van de FACS. Bedankt daarvoor. 

Edwin, jij bent mijn grote photoshop-hulplijn. Als ik weer eens een plaatje wilde bewerken 

en het lukte niet dan belde ik jou en vaak vond je wel een oplossing. Daarnaast is het leuk 

om een mede-promovendus te hebben die weliswaar op een ander vlak actief is, maar 

waardoor ik toch weer nieuwe ideeën krijg.  

YungYung, bedankt voor alle interesse die je altijd toont en ik vind het erg leuk dat we 

elkaar nog zo vaak spreken. 

Frans, helaas heb jij ons lab vorig jaar verlaten, maar in de tijd die je bij ons door hebt 

gebracht was je altijd een vraagbaak voor moeilijke chemische namen en formules. Bedankt 

daarvoor. 

Mijn medepromovendi en oud collega’s, Eva, Mohammed, Marc, Maarten, Dennis en Loes, 

bedankt voor de samenwerking en de gezelligheid op het lab.  

 

Dan blijven er toch nog een aantal mensen over, die ik in dit dankwoord zeker niet wil 

overslaan.  

De medewerkers van het laboratorium voortplantingsbiologie (voormalige laboratorium 

kinderendocrinologie), Carrie Ris-Stalpers, Gijs Afink en Truus Veenboer. Hartelijk 

bedankt voor de gastvrije ontvangst op jullie laboratorium en de prettige samenwerking.  

 

Jan Stap. Beste Jan. Bedankt voor jouw hulp met de time lapse experimenten. Zonder jou 

waren de experimenten gedoemd te mislukken omdat het met mijn slechte oog niet echt 

goed te doen is om mooie scherpe plaatjes te maken. Daarnaast heb ik onze discussies en 

jouw kritische kijk op de resultaten zeer gewaardeerd.  
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Christianne Lok. Beste Christianne, uiteindelijk zijn toch nog twee van jouw projecten, 

waaraan we samen hebben gewerkt, in mijn boekje terecht gekomen. Ik heb het altijd erg 

gezellig gevonden om met jou samen te werken en te kletsen. Zelden heb ik artsen gezien 

die zo begaan waren met het labwerk en zo hun best deden om dat ook zelf te kunnen doen. 

Ik hoop dat er in de toekomst meer gezamenlijke projecten komen. Daarnaast ben jij een 

vraagbaak geweest rond mijn eerste zwangerschap en komt de tweede kleine ook lekker in 

jouw wiegje te liggen. 

 

An Stroobants. Beste An, de bijdrage van jou aan mijn promotie is vooral mentaal 

geweest. Jeetje, wat moet jij gek zijn geworden van het ge-oefen voor mijn praatjes voor de 

ISTH op onze hotelkamer. Maar nooit een onvertogen woord, alleen maar heel veel steun 

van jouw kant. Steeds hield je mij voor dat ik het echt wel kon. Daarnaast gaan we nu ook 

privé veel met elkaar om; een gezellig bezoekje aan de sauna of een paar hele leuke dagen 

in België. Dat alles heeft er zeker voor gezorgd dat ik de afgelopen jaren “heelhuids” ben 

doorgekomen. Bedankt! 

 

Anneke Wiersma. Beste Anneke, wat ben jij een enorme lieverd. Altijd sta je klaar voor 

mij om mij te steunen, op te vrolijken of om “gewoon” tussen al je drukke werkzaamheden 

door een bespreking te plannen. Om maar niet die heerlijke toffeerepen te vergeten! 

Bedankt voor alles wat je voor mij en voor heel de afdeling doet. 

 

Mijn ouders. Lieve pap en mam, bedankt voor al het vertrouwen dat jullie in mij hebben. 

Vaak was het voor jullie niet te volgen wat ik nou precies deed, maar jullie hebben altijd 

geduldig geluisterd als ik ergens gefrustreerd over was en hebben mij daar vervolgens 

advies over gegeven. Ook jullie enthousiasme om op Sven te passen hebben Christof en mij 

de gelegenheid gegeven om er, naast alle drukke werkzaamheden, af en toe tussenuit te 

kunnen gaan. En pap, heel erg bedankt dat je ons oude en nieuwe huis met zoveel 

inspanning zo mooi hebt gemaakt. Je bent geweldig. 

 

Mijn schoonouders, Rik en Marianne. Bedankt voor jullie interesse en betrokkenheid. 

Marianne, bedankt voor het doorlezen en corrigeren van mijn dankwoord. 
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Mijn zus en zwager, Wendy en Peter. Bedankt voor jullie interesse en opbeurende 

woorden als ik er even doorheen zat. 

 

Mijn vrienden/vriendinnen en het bestuur van muziekvereniging Concordia te 

Boskoop. Bedankt voor jullie interesse in mijn promotietraject. Carla bedankt voor het 

gedeeltelijk overnemen van mijn bestuurstaken, zodat ik mij kon wijden aan mijn 

promotieboekje.  

 

Dan de persoon die mijn leven stabiliteit en rust geeft en mij af en toe eens remt, mijn lieve 

echtgenoot Christof. Lang heb ik na moeten denken waar ik je in mijn proefschrift voor 

kon bedanken en dat is absoluut niet omdat je er geen bijdrage aan hebt geleverd, maar 

meer omdat bepaalde dingen voor mij ondertussen zo vanzelfsprekend geworden zijn. Ik 

vind het nu namelijk normaal dat jij altijd kookt, nooit zeurt als het weer eens laat wordt op 

mijn werk of ik zelfs avonden door moet werken waardoor jij niet kan squashen. Ook heb 

jij de laatste weken heel veel zorg voor Sven op je genomen omdat mijn boekje echt af 

moest en heb je met de kerstdagen meer tegen mijn rug dan mijn voorkant aan kunnen 

kijken. En nooit heb je daarover gezeurd. Heel erg bedankt daarvoor. En ook dat je mij af 

en toe remt in mijn bezigheden en zegt dat ik eens aan mijzelf en mijn gezondheid moet 

denken. Daardoor kan ik af en toe een stapje terug doen en weer zien wat er echt belangrijk 

is. Wel heb je een keer gezegd dat ik onder stress een onhebbelijk persoon wordt. Laten we 

hopen dat er in de toekomst minder stress komt en je het dus nog lang met mij vol weet te 

houden! 

 

Dan als laatste mijn kind(eren). Sven, jij hebt wel al wat meegekregen van mijn promotie. 

Vaak vroeg jij aan mij of ik wéér moest werken. Zeker de laatste weken waarin mijn 

proefschrift echt af moest. Maar dan zei ik dat ik echt even moest werken en dan probeerde 

je op jouw manier rekening met mij te houden. Jij brengt heel veel vreugde in mijn leven en 

helpt mij dingen te relativeren en te laten zien wat er echt belangrijk is. 

 

Baby X, ik denk dat jij één van de weinigen bent die voor zijn/haar geboorte al 

gepromoveerd is…. 


