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Hier is het dan, mijn proefschrift! Wat een emoties, het is bijna niet te beschrijven 

maar ik ga toch een poging doen om te omschrijven wat er allemaal door me heen 
gaat. Wat geweldig! Wat onwerkelijk. Wat gaat de tijd snel. Wat ben ik trots en wat 
ben ik dankbaar! Wat een lieve en goede mensen heb ik om me heen, zonder hen 
had ik dit nooit gekund. En hoe super is het dat veel van het onderzoek beschreven 
in dit proefschrift reeds in het forensisch zaakonderzoek is toegepast of binnenkort 
toegepast zal gaan worden. Wat fi jn dat ik daar samen met velen een bijdrage aan heb 
mogen leveren!

Ik schrijf dan wel mijn proefschrift, toch is dit proefschrift zeker niet van mij alleen. 
Ik ben mij er terdege van bewust dat promoveren zonder de hulp van vele mensen 
uit zowel de werkomgeving als de privésfeer onmogelijk was geweest. Ik kan hier niet 
iedereen noemen, omdat echt heel veel mensen voor mij een belangrijke rol hebben 
gespeeld bij het verwezenlijken van dit proefschrift. Toch wil ik bij dezen een aantal 
mensen in het bijzonder bedanken. 

Allereerst gaat mijn dank uit naar Titia, ook al kunnen de woorden hier op papier niet 
genoeg uitdrukken hoe dankbaar ik echt ben. Titia, wat fi jn dat je er altijd voor me bent. 
Wat een hoop kennis zit er toch in je en wat fi jn dat je die kennis wilt overdragen en 
wilt delen. Het sparren met jou over nieuw onderzoek is zo inspirerend, zo motiverend 
en zo leuk om te doen! Met jouw passie en gedrevenheid weet je me altijd weer te 
inspireren. Ook al ben je ontzettend druk, toch maak je tijd. Hoe vaak ben je wel niet 
thuis, in de trein, ’s avonds, op je ‘vrije’ woensdag en in het weekend bezig geweest met 
het nakijken van manuscripten (sorry Matthieu en Floortje). Jouw feedback heeft mij 
enorm geholpen. Vaak gehoorde opmerkingen zijn ‘ik weet wel wat je bedoelt, maar 
het staat er niet’, ‘de resultaten in het kader plaatsen’ en ‘iets minder gewauwel’. Ik heb 
er zeer veel van geleerd. Hopelijk is het al je werk en energie waard geweest en ben 
je net als ik trots op het proefschrift dat voor je ligt. Ook hoop ik natuurlijk dat er nog 
veel interessante onderzoeken en mooie publicaties mogen volgen!

Zeer belangrijk, zonder promotor kan ik natuurlijk niet promoveren. Ate, bedankt 
voor het vertrouwen en de vrijheid die je me hebt gegegeven. En bedankt dat ik de 
eerste mag zijn die bij professor doctor Kloosterman mag promoveren.

Wim bedankt voor de kansen die je me hebt gegeven en voor het vertrouwen in 
mij om dit promotieonderzoek uit te voeren. 
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Natalie en Wiljo, jullie stonden aan het begin van mijn werk binnen het forensische 
veld. Ik kwam bij het NFI binnen als stagiaire en jullie hebben mij begeleid en er voor 
gezorgd dat ik mij thuis voelde in de R&D-groep.

Heel dankbaar ben ik dat ik vervolgens in het R&D-team mocht komen werken. 
Alex, Toineke, Joyce, Natalie, Hinda, Saskia, Anuska, Laurens, Bryan, Lindy, en Rolla, maar 
ook de ex-R&D-ers (Cynthia, Marjon, Roel, Loes, Bas, Mirjam, Paula, Patrick, Geeta) 
en alle (ex-)stagiaires (ieder met jullie eigen karakter, uitspraken en gewoontes), jullie 
hebben gezorgd voor veel levendigheid, wisselende sfeeren, een hoop lekkernijen en 
interessante discussies. Dank jullie voor het creëren van die fi jne werkomstandigheden. 
Hopelijk heb ik jullie niet te veel lastig gevallen met ‘the making of ’ van dit proefschrift.

Danielle en Joyce, bedankt dat ik jullie heb mogen begeleiden tijdens jullie stage; ook 
ik heb er veel van geleerd. De samenwerking was niet alleen heel erg leuk, maar heeft 
ook geleid tot mooie publicaties en het succesvolle DNA6-uur produkt.

Alex, mijn roomie, bedankt dat ik jou als kamergenoot mag hebben. Ik waardeer je 
openheid en de gesprekken die ik met je kan voeren. Bedankt voor je vertrouwen en 
ook je lieve zorgen voor mij (het is vast niet altijd makkelijk met een ‘hormonenbom’ 
die een proefschrift aan het afronden is). Dankjewel dat je mijn paranimf wilt zijn. En 
van de ene paranimf naar de andere. Toineke, bedankt dat ik zoveel van jou heb mogen 
leren. Bedankt voor al je hulp met onder andere reference manager, het indienen van 
manuscripten, de opmaak van posters en de opmaak van dit proefschrift. Bedankt voor 
je luisterend oor en dat je altijd voor me klaar staat.

Hinda thank you for the nice collaboration during the various research projects. 
Thank you for your patience and for giving me the opportunity to learn more about 
statistics. Thank you for sharing your statistical point of view and for your interest in 
forensic biology. You make biology and statistics get closer! 

Rolla, the fi rst time that we met was only about fi ve months ago. Despite the short 
time that we know each other, you helped me a lot with the writing of a large part of 
this thesis. You are so nice to work with and your English corrections and the helpful 
discussions are much appreciated! Thank you for always being willing to help, even on 
a short notice.

Frederike en Irene, wat hebben we genoten van de levendige discussies over ons 
K-project. Zeker de bijeenkomsten met TNO en LCPL waarin Mathilde haar o zo mooi 
geformuleerde uitspraken met ons deelde zijn een mooie herinnering.

Ankie, Kees en Hugo, jullie hebben er elk met je eigen specialisme voor gezorgd 
dat het consensus project tot een succes is geworden (zie de nieuwe ‘Butler’). Ik vond 
het een erg leuk project en heb ontzettend genoten van de samenwerking met jullie! 
Ankie, als ‘adoptie R&D-er’ heb jij ook bijgedragen aan het onderzoek naar de, zoals 
jij ze noemt, ‘zwembadprofi elen’ en de nagebootste complexe zaken. Bedankt voor 
je kritische blik, de waardevolle discussies, je geweldig mooie formuleringen en je 
interesse in het wel en wee van de R&D-ers. In het onderzoek naar de beoordeling 
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van complexe DNA mengsels is ook de input van Tanja en Lex van grote waarde 
geweest. Het enthousiasme dat jullie uitstralen en de passie die jullie voor het werk 
hebben is heel motiverend en inspirerend! Ook dank ik alle DNA-deskundigen die 
de complexe DNA-profi elen voor het R&D-onderzoek wilden beoordelen. Met de 
opgelegde beperkingen was het zeker geen makkelijke opgave en dat bleek ook wel 
uit de kreten die ter ore kwamen (‘Ik heb het gevoel dat ik wordt genept.’ ‘Hierna dien 
ik mijn ontslag in.’ en ‘Hebben jullie iets weggegumd?’).

Simone, Jan, Jody, Mirjam en ook Ilona, we zijn er een tijd mee bezig geweest, maar 
de herziene zedenset is inmiddels al weer meer dan een jaar een feit. We kunnen 
terugkijken op een naar mijns inziens leuke samenwerking. Ik heb veel van het project 
geleerd en ik heb genoten van de vele presentaties door het land en vooral ook van 
de ritjes er naar toe.

Geen onderzoek zonder de bijdrage van donoren. Onderzoek aan monsters met 
een bekende herkomst en samenstelling is essentieel om vervolgens monsters van 
zaakwerk goed te kunnen analyseren en beoordelen. Voor bepaalde onderzoeken 
waren enigszins ‘ongebruikelijke’ monsters nodig, maar toch bleken altijd mensen 
bereid om deze te doneren. De monsters die ik heb mogen gebruiken zijn van zeer 
grote waarde voor mijn onderzoek geweest en daarvoor dank ik alle (bekende en 
anonieme) donoren.

Grote dank gaat uit naar het Nederlands Forensisch Instituut en het Forensic 
Genomics Consortium Netherlands (FGCN) die ruimte hebben gecreëerd voor vele 
stimulerende discussies en die het fi nancieel en technisch mogelijk hebben gemaakt 
om het onderzoek beschreven in dit proefschrift uit te kunnen voeren. 

En dan als laatste, maar wel uiterst belangrijk, het thuisfront, mijn vrienden en familie 
die zo veel voor mij betekenen. Bedankt voor de interesse en steun en dat jullie altijd 
voor me klaar staan. In het bijzonder dank ik Renaldo, dit was niet mogelijk geweest als 
jij niet achter me stond, dankjewel daarvoor.




