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Dankwoord
Dit proefschrift is niet tot stand gekomen door mij alleen. Zonder een groot aantal collega’s en 
vrienden die hebben geholpen aan de vorming van ideeën en bij het schrijven, praktisch werk 
hebben uitgevoerd, kritiek hebben gegeven en voor ontspanning hebben gezorgd, had ik dit niet 
voor elkaar kunnen krijgen.  Ik wil iedereen daarvoor bedanken, en een aantal personen ook met 
naam noemen
In de eerste plaats wil ik mijn beide promotoren Prof. dr. Antoon Moorman en Prof. dr. ir. 
Arie Hasman bedanken. Antoon, je hebt mij in de afgelopen paar jaar bijzonder veel geleerd 
over hartontwikkeling, je enthousiasme heeft daarbij mijn interesse van de technologie naar de 
biologie weten te verschuiven. Arie, ik ben je dankbaar dat je er voor hebt weten te zorgen dat ik 
de methoden en techniek toch niet uit het oog verloor. Het is een eer je 50ste promovendus te 
zijn. Mijn copromotoren dr. Jan Ruijter en dr. Frans Voorbraak wil ik uiteraard ook bedanken. 
Jan, jou wil ik in het bijzonder bedanken. Ten eerste dat je me hebt weten te overtuigen dat ik 
dit onderzoek moest komen doen. Verder nam je de term “dagelijkse begeleiding” bijzonder 
serieus, als ik je ’s avonds een stuk meegaf, kreeg ik het meestal de volgende dag met gedetailleerd 
commentaar terug. Jouw bewonderenswaardige inzet heeft ervoor gezorgd dat we in de laatste 
drie maanden drie artikelen hebben weten te schrijven. Frans, bedankt dat je altijd kritisch hebt 
gekeken naar het onderzoek, dat heeft de kwaliteit van de hoofdstukken zeker goed gedaan.
I am grateful and honoured that Prof. dr. Vincent Christoffels, Prof. dr. Wout Lamers, Prof. dr. 
Loren Field, dr. Timothy Mohun and dr. Jacob Aten accepted the invitation to participate in my 
thesis committee. I want to thank Tim especially for the opportunity to come to his lab to image 
the embryos used for the models of chapters 3 and 7 and Vincent for his input during my whole 
PhD period.
Anneke en Ramon, ik ben erg blij dat jullie mijn paranimfen willen zijn. Anneke, bedankt voor 
de gezellige lunches, ook dankzij Jan K, waar we ook af en toe lekker konden afgeven op het 
onderzoek als er iets niet helemaal als gepland ging. Ramon, je bent bij mij begonnen als student, 
nu werken we als collega’s/vrienden samen. Ik heb de zeiluitjes die je hebt georganiseerd ook 
bijzonder gewaardeerd.
Alex(andre), jou wil ik bedanken voor al je hulp en gezelligheid. Onze buitenlandbezoeken waren 
erg gezellig, zeker het bezoek aan Londen zal ik niet snel vergeten. Maurice, je nam altijd de 
tijd om iets uit te leggen, een korte discussie te voeren of om wat te lezen. Met name bij het 
schrijven van mijn eerste artikel, waar je de vinger op de zwakke plekken in het betoog wist 
te leggen, heb ik veel van je geleerd. Ik ben je daar bijzonder dankbaar voor. Jaco, ook jou wil 
ik bedanken voor de gezellige samenwerking en het maken van al die 3D pdf ’s. Gert, bedankt 
voor de samenwerking, ik denk dat we samen een paar mooie stukken hebben geschreven. Piet, 
bedankt, dit boekje heeft er alleen kunnen komen met jouw inzet en volharding bij het doen 
van de meeste proeven voor dit proefschrift, waar je zelfs na je pensioen mee door bent gegaan. 
Corrie, Tilly, Sabina en Quinn, jullie wil ik ook nog apart bedanken voor het meedenken bij 
proeven en het uitvoeren ervan.
Dear Carole, Benjamin, Klemens, Simon and Amine, I am very grateful that you decided to 
come to the Netherlands to perform your internships with me. I have enjoyed your company and 
every single internship resulted in very useful outcomes. Daniela, Antoine en Yara, ook jullie ben 
ik dankbaar dat jullie ervoor gekozen hebben om bij mij stage te lopen. Er zijn erg leuke dingen 
uit jullie stages gekomen, en ik weet zeker dat er nog veel volgt! Joris, ik heb het heel erg leuk 
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gevonden dat je als vriend van mij bij Alex stage hebt gelopen. Dat was een gezellige tijd, en je 
kunt in het laatste hoofdstuk zien dat je stage tot iets moois heeft geleid!
Alle leden van de 3D groep, onder anderen  Bjarke, Stan, Bernadette, HenkvW, Jan Z, Aleksander, 
Chris, Suzanne, Rob en Andrel, jullie wil ik ook bedanken voor de gezelligheid en jullie input. 
Verder wil ik alle collega’s en oud collega’s van zowel de KIK -in het bijzonder Ellen, Gita, Baas, 
Floris en Ameen - als van het HFRC -in het bijzonder, Phil, Alex, Jettie, Bettina, Wim, Bas, 
Bram, Elaine, André, Anita, Kees Jan, Thomas, HenkvE, Wino, Marc, Ruth, Malou, Tamara, 
Sameer en Martijn - bedanken voor alle hulp, samenwerking en leuke uitjes.
Natuurlijk wil ik ook al mijn vrienden en familie hierbij bedanken. De interesse in mijn onderzoek 
heb ik erg gewaardeerd. Bovenal hebben jullie me bij de, soms broodnodige, ontspanning 
geholpen. De weekendjes weg, Vierhouten, mountainbike uitstapjes en feestjes waren super.
Veel dank ben ik aan mijn ouders verschuldigd. Papa en mama, jullie hebben mij altijd enorm 
gesteund. Jullie hebben altijd vertrouwen in me gehad en me op mijn eigen wijze, meestal was 
dat niet de meest voordehandliggende, school en studie laten volgen. Dat heeft me voor een 
belangrijk deel gevormd tot wie ik nu ben.
Wina, ik ben je heel erg dankbaar dat je zo'n 8 jaar geleden in mijn leven bent gekomen. Zonder 
jouw steun zou ik het nooit voor elkaar hebben gekregen. Ik ben intens gelukkig met je, ik hou 
van je!

Bouke




