
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Individual differences in maternal care as a predictor for phenotypic variation
later in life

van Hasselt, F.N.

Publication date
2011

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Hasselt, F. N. (2011). Individual differences in maternal care as a predictor for phenotypic
variation later in life. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam]. Uitgeverij BOXPress.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/individual-differences-in-maternal-care-as-a-predictor-for-phenotypic-variation-later-in-life(c9841620-e993-46fd-8d64-55b3ca34714c).html


Dankwoord 

183 

Dankwoord 
 
Het was af en toe een worsteling, en het heeft me op de valreep mijn zuinig gespaarde 
nagels gekost, maar het was ook eigenlijk wel heel leuk en het resultaat mag er zijn: dit 
proefschrift! De afgelopen vier jaar zouden een stuk minder soepel zijn verlopen en een 
stuk minder leuk geweest zijn zonder jullie, bedankt!! 
 
Allereerst Marian, mijn promotor, en Harm, mijn copromotor. Ik heb ontzettend veel van 
jullie geleerd. Bedankt voor alle steun, het vertrouwen en de kansen die jullie me gegeven 
hebben. Mede daardoor heb ik me de afgelopen vier jaar enorm kunnen ontwikkelen en 
uiteindelijk dit proefschrift kunnen produceren. Marian, je toewijding en efficiëntie zijn 
een voorbeeld. Dankjewel dat je altijd tijd voor me had als dat nodig was! Harm, jouw 
oneindig positieve instelling gaf me altijd het gevoel dat ik goed bezig was. Bedankt dat ik 
altijd bij je kon aankloppen voor advies of om mooie of minder mooie grafiekjes te laten 
zien!  

Ik kwam bij de UvA terecht als student bij Charlotte en dat beviel zo goed dat ik de 
AIO-plek die vrijkwam graag wilde hebben. Char, van begeleider en student zijn we 
collega’s en ook vrienden geworden. Ik heb je gemist tijdens het laatste jaar van m’n 
promotie! Koffiedrinken, labborrels, wetenschappelijk gepuzzel en simultaansessies 
waren niet hetzelfde zonder jou, dus ik vind het heel fijn dat je even terugkomt om mijn 
paranimf te zijn! Dankjewel voor alles, en ik hoop dat we elkaar nog regelmatig zullen 
spreken en zien, ookal heb je nu geen huisje meer in Amsterdam.  

Ook natuurlijk veel dank aan alle anderen die de afgelopen jaren voorbij zijn 
gekomen. Neeltje, Olof, Annelies, Zhenwei en Lutz, bedankt voor de gezelligheid en de 
hulp bij het opstarten! Eddie, zonder jou was het een stuk stiller en minder gezellig 
geweest op het lab. Bedankt, ook voor het altijd spuien van random informatie, en heel 
veel geluk met je dames! José, het was fijn om je in het lab te hebben. Ik hoop dat het goed 
met je gaat! Zhou Ming and Mike, good luck finishing up to both of you, and make sure 
you invite me to your defence! Natasha, you are a true scientist to me. Good luck and take 
care! Anup, it was great to have you around, take care! Wang Qian, thanks for lightening 
up the lab! Pu Hu, good luck back in China! Gideon, Robbert en de rest van de nieuwe 
lichting, bedankt/thanks voor de gezelligheid en de vele vrijdagmiddagborrels tijdens mijn 
laatste loodjes, succes met alles!  

Paul, bedankt voor je overrompelende enthousiasme voor de wetenschap en je 
interesse in mijn onderzoek! Henk, jij hebt mijn leven als elektrofysioloog een stuk 
aangenamer gemaakt, met laatjes met dingetjes en draadjes en natuurlijk je interesse en 
gezelligheid. Bedankt! Els, ik denk dat iedereen het erover eens is dat het SILS-CNS niet 
draait zonder jou. Heel erg bedankt voor alle hulp, geheime voorraden, verhalen en foto’s 
en niet te vergeten de heerlijke taarten! Rob, ik zal je hockeymeisjes-grappen nog missen. 
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Maar jij mij ook, want straks heb je niemand meer om te pesten! Klaas en Chris, dank voor 
de goede zorg voor de dieren, en jullie medewerking als ik weer eens per se dingen zelf 
wilde doen. Verder wil ik graag iedereen van de andere twee groepen bedanken, voor alle 
gezelligheid op borrels, squashtoernooien, kerstlunches en congressen en voor het altijd 
keurig op tijd betalen voor de snoepkast (tja Taco, wat doen we daar nou mee?)!  

Ook alle studenten die de afgelopen vier jaar voorbij zijn gekomen wil ik graag 
bedanken en dan natuurlijk vooral mijn eigen studenten, die alle drie superveel hebben 
bijgedragen aan dit boekje. Sandra en Zimbo, jullie liepen tegelijkertijd stage, waardoor ik 
als tweedejaars AIO’tje ineens met een gevolg rondliep. Sandra, jij zette onze 
samenwerking, en het geklets!, voort als collega, wat ik heel gezellig vond, en Zimbo, 
wanneer doen we weer een borreltje? Bedankt voor jullie enthousiasme en kritische blik 
en veel succes met de rest van jullie promotie! Jacintha, ik heb geen moment gemerkt dat 
je ‘nog maar’ een bachelor-student was. Dank voor al je hulp en veel succes nog met alles! 
Verder wil ik hier Noortje en Daniëlle nog noemen: bedankt voor het vele uurtjes babies 
kijken! 

Buiten Science Park heb ik ook de nodige leuke wetenschappers ontmoet. Michael 
and Josie, thank you for having me in your lab at the Douglas, I had a great time and 
learned a lot! Dear Dara, Ian, Sabine, Lizzy, Leora, Louise, Carine, Laurent, Tie Yuan, 
Lauren and all the other people I’m now forgetting, thanks for all the fun times in 
Montréal! It was so good to see you guys again in January! Take care and call me when 
you’re in Amsterdam! Rose, thanks for being such a good colleague and friend. Good luck 
with everything and let’s make sure we keep seeing each other at least once a year! Ruud, 
Louk en Viviana, bedankt voor de fijne samenwerking. Leonie, het was eigenlijk wel erg 
gezellig, en succesvol!, misschien moet ik toch maar in de wetenschap blijven?! Danielle 
C., thanks for easing me into my PhD four years ago and for all your help setting up the 
maternal care model in Amsterdam. Verder veel dank aan Joop van Heerikhuize en Erik 
Manders voor alle microscoop-technische hulp.  
 
Gelukkig was er naast al het werk ook nog tijd voor de nodige ontspanning. Lieve Oui!tjes 
- Aal, San, Mary, Ils, Chris, Floor, Carrie, Sjaan en Eef - bedankt voor de al bijna 10 
topjaren samen! Bedankt dat jullie er altijd voor me zijn, voor alle interesse (‘leeft die ene 
roze wurm nog?’) en voor alle gezellige avondjes en uitstapjes. Ik hoop dat we daar (met ‘t 
nieuwe schema) nog heel lang mee doorgaan! Lieve Ali, samen komen we er wel. Ik vind 
het super dat je naast me staat tijdens mijn promotie! Lieve P-vriendinnetjes – Sanne 
(maternal care-maat!), Sophie, Sara en Marijn - ik vind het superleuk dat we elkaar nog 
steeds min of meer regelmatig spreken (ookal ligt Guildford helaas een beetje uit de 
route), en niet alleen over de wetenschap. Succes met alles! Antigone-dames, Len, Wouter 
en anderen die ik vergeet…ik zie jullie helaas niet meer zo vaak als vroeger, maar bedankt 
voor alle mooie avonden in Utrecht en Amsterdam! Ladies van D10>11>15…, dank voor 
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de gezellige zondagen, borrels en vakanties. Dit jaar gaan we wel winnen! Lieve Saar, ik 
ben blij dat we elkaar weer gevonden hebben in Amsterdam, het zou hier een stuk minder 
leuk zijn zonder jou. Dank dat je zo’n lief vriendinnetje en natuurlijk m’n Oost-buddy 
bent! Suusje, het is hier een stuk minder leuk zonder jou, maar gelukkig woon je inmiddels 
een halve dag vliegen dichterbij. Dank voor alles, het is fijn om te weten dat een zee 
tussen ons in geen probleem is. 
 
Lieve Jappie, jouw leven heeft veel te kort geduurd. Dankjewel voor alles wat je voor me 
betekend hebt, ik ga je heel erg missen. 
 
Tot slot mijn familie: bedankt voor alle interesse, ik vind het super dat jullie altijd zo 
meeleven (zowel met mij als met de ratjes)! Mari, lief zusje, het is fijn om 
onvoorwaardelijk alles te kunnen delen met iemand, ookal zijn we in sommige dingen 
totaal verschillend. Dankjewel dat je er altijd voor me bent! Martijn, ik ben blij dat jij erbij 
hoort! Dank voor je interesse en alle gezellige avondjes. Lieve mama en papa, bedankt dat 
ik altijd bij jullie terecht kan en dat jullie me steunen en stimuleren in alles wat ik doe. 
Jullie hebben me het zelfvertrouwen gegeven waardoor dit boekje hier nu ligt. Ik zou niet 
weten wat ik zonder jullie moest! 
 
 
Liefs, Felisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




