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Dankwoord 
 

Het dankwoord! Het dankwoord betekent; het einde van mijn boekje! Het einde van 

mijn promotie! Ik had het zeker nooit zo ver gehaald zonder de onvoorwaardelijke 

steun van mijn ouders. Mijn ouders, lieve abba en ima, ik ben jullie zeer dankbaar 

dat jullie me in al mijn avonturen en dromen hebben willen steunen. Wie had ooit 

gedacht dat, nadat jij abba, 30 jaar geleden bij Sanquin stage liep, ik er op een dag 

zou gaan promoveren! Ongelooflijk! Naast mijn ouders wil ik mijn broer en zus; 

Doron en aviva, heel erg bedanken voor alle liefde en steun die jullie me tijdens de 

promotie hebben gegeven. Al die gezelligheid heb ik altijd heel erg gewaardeerd en 

heeft mij zeker gesteund tijdens de afronding van mijn promotie. Ook wil ik mijn 

Opa en Oma heel erg bedanken. Opa, ik weet zeker dat u mijn promotie met een 

trotse glimlach vanuit die andere wereld heeft gevolgd, zoals u, Oma, ook altijd 

achter mij stond.  

Het promoveren zit er nu echt bijna op, nog enkel die verdediging, maar 

mijn grootste buit heb ik binnen! En dat ben jij natuurlijk, lieve Lin. Toen we samen 

kwamen had ik al dat buitenlandplan; als postdoc, Amerika verkennen. Zonder enige 

twijfel heb jij mij altijd gesteund in die droom en gaf je toen al aan dat ik alleen kon 

vertrekken indien jij mee mocht ;) En nu getrouwd voor de States, verloofd in 

Nederland en klaar voor het grote avontuur! Lieve Lin heel veel dank voor jouw 

onvoorwaardelijke liefde en steun! En zodoende heb ik er een lieve schoonfamilie 

bij! Jan, Ineke, Annemarie en Bart ook veel dank voor de gezelligheid en liefde van 

jullie kant.  

Mijn promotie was zeer zeker niet zo goed gelukt zonder de steun van mijn 

co-promoter, afdelingshoofd, baas of eigenlijk gewoon; Peter. Waarvan je de laatste 

benadering volgens mij zelf ook het liefst hebt. Onze dagelijkse soms wel meermaal 

dagelijkse gesprekken over het onderzoek, het kritisch denken en discussiëren, heeft 

mij als promovendus gebracht tot wat ik nu ben. Het waren niet enkel onze 

brainstormsessies, maar ook je uitgebreide en snelle feedback op de artikelen die ik 

schreef, posters die ik maakte en presentaties die ik voorbereidde, hielpen me verder 

om als onderzoeker te ontwikkelen. Dankzij jouw steun heb ik nu zelfs de 
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mogelijkheid om verder het onderzoek in te gaan in een van de beste laboratoria van 

de States! En mocht het me lukken daar te slagen, dan lijkt het er zo maar op dat ik 

terug kan komen als buurman in je “oude thuis” het NKI. Ik hoop, maar weet 

eigenlijk zeker, dat we nog heel lang contact zullen blijven houden. Geen 

copromotor, zonder promotor, Dirk ik ben je zeer dankbaar voor het kritisch lezen 

van mijn proefschrift.  

Nu dan mijn lab-buddies waarvan ik velen eerder zie als vriend of vriendin 

dan collega. Te beginnen met de ‘oude garde’ Rachel (Beem!) en Elouis(aaa). 

Allereerst ben ik zeer trots dat jullie op mijn promotie mijn paranimfen willen zijn. 

Beem, ik wil je heel erg bedanken voor je gezelligheid zowel binnen als buiten het 

lab met bubbels, Jimmy Who en Mysteryland als hoogtepunten;) ofwel een vriendin 

erbij! Eloisa, 5 jaar promotie en ik zit vol met littekens van jouw “verbal lashes”, ik 

heb het ongelooflijk leuk, gezellig maar ook zeer zeker leerzaam ;) gevonden om je 

te leren kennen en met je als collega samen te mogen werken. De gezellig etentjes, 

duikverhalen en je kampeerverhalen…ik zal ze allemaal missen en hoop in de 

toekomst contact te blijven houden. 

 Nu ik als terminale aio hoop te promoveren mag ik het stokje doorgeven 

aan de volgende generatie; Jos, Trynette, Younnes en Daniël. Ik wens jullie allen 

heel veel succes en wil jullie bedanken voor de gezelligheid in het lab, zet hem op! 

Younnes, ik zal zeker je vrijdagmiddag-muziek in Amerika missen. Bart-jan, BJ, 

ofwel De Kreuk, behalve dat ik je altijd als zeer gezellige en goede collega heb 

ervaren, is het mooi om te zien dat je net zo enthousiast over het onderzoek bent als 

ik. Ik heb dan ook alle vertrouwen in je promotie! Dan de jongste telg van MCB 

Jeffrey, als-je-blieeeft, ik wens je heel veel succes maar vooral plezier in de 

komende spannende jaren die je tegemoet mag zien als aio. Ilse en Emilie, “de 

feestbeesten”, zowel in als buiten het lab het was altijd gezellig! Met als een van de 

hoogtepunten; een Ilse die “de weg” kwijt was na het kerstdiner (2009) en heerlijk 

eten bij Emilie met als Chef du Maison; Mark. Mark; geen gedrevener en 

enthousiastere analist dan jij! De afgelopen jaren met jou op het lab, de muziek, je 

grappen, ik zal ze allemaal missen. Over analisten gesproken, zonder hulp van het 

magic duo; Floris en Erik waren mijn experimenten nooit zo goed gelopen als ze nu 
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in dit boekje staan. Veel dank voor de uitleg van apparatuur, het upgraden van mijn 

computer en sorten van cellen! Tenslotte, een van de belangrijkste aangelegenheden 

van het onderzoek doen; het sparren over de interpretatie van data! Hiervoor wil ik 

jullie; Mar, Jaap, Paula en Suzanne, heel erg voor bedanken. Antje, veel succes met 

je onderzoek, ik weet zeker dat je uiteindelijk zal wennen aan die directe 

Holländers! Ook heel veel dank aan alle collega’s van Sanquin buiten de afdeling 

MCB; zoals Rob, Judy (Jules), Martin en Marijke. En zo zijn er nog meer collega’s 

waarmee ik het bijzonder gezellig heb gehad zoals; Janine S.! Succes met de laatste 

loodjes en natuurlijk met je allergrootste avontuur; de kleine ;) In het bijzonder ook 

heel veel dank aan de buren van BCR! Jullian, I will never forget our crazy weekend 

in Chicago! That was great! Tussen alle drukte door is het ‘ons’; Saskia, Sandra, 

Hoa, Edo en Max ook nog gelukt om de IYSM op te zetten! Een nieuw congres, 

voor en door jonge onderzoekers, met zelfs voor dit jaar een 2e editie gepland! Het 

was waanzinnig leuk en gezellig dit met jullie te organiseren, ook jullie zullen 

binnenkort promoveren en jij, Sandra, will have your own group in Germany! Heel 

veel succes and keep in touch;) Tenslotte ook veel dank richting het UMC Utrecht; 

Madelon en Daniele, nu maar hopen dat ons verhaal tot een mooie publicatie zal 

leiden. Tenslotte, geen goed onderzoek, zonder de nodige ontspanning buiten het 

werk, veel dank aan al mijn goede vrienden buiten het lab. Ik hoop jullie allen een 

keer te ontvangen in het nieuwe thuis van Linda en mij in de States! 
 


