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 Allereerst wil ik Elly en Dick bedanken voor alle begeleiding. Elly, je was behalve 
een goede begeleider ook een onwijs goede mentor. Ik heb zoveel van je geleerd, over 
wetenschap, het wereldje eromheen, en over ‘girl power’. Met name onze vele ritjes naar 
Utrecht met taxibedrijf Hol waren altijd erg gezellig en productief. Ik ben enorm blij voor 
je dat je je welverdiende professorstitel hebt gekregen en vind het dan ook een eer om 
de eerste te zijn die bij jou mag promoveren. Dick, bedankt voor je hulp en begeleiding. Je 
hebt me erg geholpen met het schrijven van dit proefschrift. Door jou is mijn proefschrift 
zeker beter geworden en ging het schrijven me steeds makkelijker af. Ik ben erg blij dat je 
ondanks je drukke schema altijd tijd voor me maakte, vooral tijdens de laatste loodjes.
 Lieve astro’s! Ik mis jullie! Lieve Jinte, ik vond het erg leuk om met jou de ‘harde 
kern’ van de Astro-dames te zijn. Je was er vanaf mijn eerste dag op het NIN en mijn 
laatste maanden daar zijn zonder jou dan ook erg stil geweest. Bedankt voor je hulp met 
mijn project en je gezelschap tijdens onze verre reizen. Marie, Martina, Regina, Carlyn, 
Paula and Miriam, it was great to have you join our group! I have had so much fun with 
you girls and want to thank you all for supporting me through thick and thin. I miss our 
cozy kippenhok! Martina and Regina, I am happy that you’ll be standing by my side during 
my defense. Although I have left Amsterdam, I hope this does not mean the end of our 
shopping trips and concert visits. Willem, Oscar, and Eloy, thank you for the peace and 
quiet that was sometimes much needed. During my years at the NIN I have had many 
roommates and I also want to thank all of them for the fun times. So Jeroen, Nathalie, 
Karianne, Vanessa, and Alicia: thanks! Jacqueline, zonder jou was dit boekje een stuk 
dunner geweest. Ondanks alle opstartproblemen, hoop ik dat je nog wel eens aan me 
denkt als je je cellen kweekt, en dan op een positieve manier :). Lieneke, bedankt voor je 
werk tijdens je stage. Ik ben blij dat je bent gebleven! Ook mijn andere studenten wil ik 
hartelijk bedanken voor al hun werk, dat uiteindelijk heeft bijgedragen aan dit boekje. Dus 
Maria, Machiel, Eleana, Tasmin, Josta, René, Rozanne, Linda, en Ischa: bedankt!
 A very important group of people that contributed to me having a great time 
at the institute are ‘the neighbours’. Thank you Verhaagen-group and Huitinga-group for 
the lunches, borrels in the hallway or the Gasthuis, and all the other fun times! Asia, I am 
happy that we went from doing the same masters to an internship in the same group to a 
PhD project in the same building. I know you’ll do a great job finishing up and I am curious 
where you’ll end up, even if it’s not going to be in the same place this time! Joop, bedankt 
voor al je hulp met de beeldanalyse, maar vooral ook voor onze treinreisjes samen. JP 
en Tam, ik mis mijn treinmaatjes! Een grote dankjewel gaat ook naar het hele team van 
de Hersenbank. Mijn proefschrift steunt op jullie harde werk. Michiel, bedankt voor het 
elke keer weer sturen van PDF’jes. Paul en Afra, bedankt voor alle blokjes! All other NIN 
colleagues: thank you for the help you gave me with this project and the fun at all the NIN 
outings and parties!
 Er zijn drie dames die ik dank verschuldigd ben voor hun hulp bij het uitvogelen van 
wat ik wilde na mijn promotie. Leny, bedankt voor je coaching. Elke keer dat ik langskwam, 
verliet ik het Trippenhuis een stuk helderder. Je pensioen zal een gemis zijn voor alle AIO’s 
die nog gaan komen. Ineke, dank je wel voor je wijze adviezen. Christel, het is inderdaad 
allemaal op z’n pootjes terecht gekomen! Ik wil ook graag mijn nieuwe collega’s van het 
Prinses Beatrix Fonds bedanken. Ik voel me erg welkom bij het PBF en kijk uit naar de 
komende tijd.
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 Lieve ladies! Wat hebben we een hoop meegemaakt de afgelopen tien jaar! Kristy, 
Maike, Maaike, Saskia, Tanja, Hiljanne en Kelly, ik wil jullie bedanken voor onze vriendschap 
tijdens de leuke en de minder leuke tijden. Vooral tijdens de laatste maanden van mijn 
promotietijd was ik blij dat ik elke keer weer bij jullie terecht kon, fysiek of via internet. 
We gaan nog meer spannende tijden tegemoet en beloof dat ik er voor jullie zal zijn, tijdens 
promotieperikelen, babykoorts, trouwkriebels, internationale verhuizingen en alle andere 
avonturen! Nog meer vrouwen die een bedankje verdienen: lieve femmes, bedankt voor 
alle vergaderingen, uitjes, chocola en carrière-gesprekken!
 Mijn lieve familie kan ik niet genoeg bedanken. Pa en ma, bedankt voor al jullie 
steun tijdens mijn studie en promotie. Petra, Annemiek, Coen, Richard, Richard, Chantal, 
Teun, Alexia, Gijs en Iskander (ofwel de hele van den Berge-clan) bedankt voor de etentjes 
en afleiding en gezelligheid die jullie bieden! Ook opa en oma Vreeke bedankt. Arto, Loes, 
Harm en Cynthia: jullie zijn de beste schoonfamilie ooit! Ook alle andere vrienden en 
familie tegen wie ik mocht aanpraten over mijn werk, bedankt voor jullie belangstelling. En 
lest best: Ron, m’n lief, echt zó veel, hè <3!




