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DANKWOORD 

Dan is het nu toch zover gekomen. Het laatste en misschien wel het lastigste 

gedeelte van het proefschrift. Het is ook het stuk wat waarschijnlijk het meest 

gelezen wordt. Ik wil hier iedereen bedanken die van belang was voor het onderzoek 

of voor mij persoonlijk. En het is o zo belangrijk niemand te vergeten, wat bijna 

onmogelijk is. Mocht ik iemand vergeten zijn dan zeg ik hier alvast, bedankt! 

Allereerst wil ik Raoul de Groot bedanken. Door zijn goede zorgen en zijn groot 

enthousiasme tijdens mijn eerste stage heb ik gekozen voor de virologie. Ik weet dat 

deze woorden niet geheel orgineel zijn, maar ik wilde ze wel even kwijt.  

Prof. dr. B. Berkhout, beste Ben, ik vind het fijn dat ik onder jouw leiding mijn 

promotietraject heb doorlopen. Jij zat altijd vol ideeën en theorieën waarbij je altijd 

trouw zei: "..., maar ik zeg niet dat je dat moet doen". Ik wil je bedanken voor de 

prettige samenwerking.  

Dr. A.T. Das, beste Atze, ik heb veel opgestoken van jouw kritische blik en je 

praktische tips. Ik wil je bedanken voor je energie en tijd en ook dat je deur altijd 

open stond voor vragen. 

Marcel ik wil jou bedanken voor de introductie in de RNA wereld. Zonder jou zou dat 

zeker minder succesvol geweest zijn. 

Alex, bedankt je hulp op het lab en voor alle gezelligheid op het lab en erbuiten. 

Soms is er toch wat tijd te doden en dan had je altijd wel wat grappigs.  

Hierbij wil ik ook mijn kamergenoten van het laatste uur bedanken voor de 

gezelligheid en het vullen van de snoeppot. Karin, Martijn, Nick en Ying Poi bedankt! 

Ying Poi je bent een erg goede vriendin geworden de afgelopen 4 jaar, ik vind het fijn 

dat je mijn paranimf wilt zijn. 

Daarnaast zijn er nog een groot aantal mensen op het lab geweest die ik wil 

bedanken voor hun gezelligheid. Mijn mede-AOIs Thijs, Walter, Ellen, Karolina, 

Edwin, Dirk, Mark, Julia, Ronald, Michel, Elly, Gisela en Renee. En de andere mensen 

op het lab Monique, Bep, Ilja, Wendy, Mireille, Rienk, Lia, Joost, Maarten, Jeroen, 

Stef, en alle anderen.  

Prof. Dr. P. Rottier, beste Peter, bedankt dat ik de mogelijkheid heb gekregen mijn 

proefschrift af te maken tijdens mijn huidige werk. 

Jildou, bedankt voor je steun, toewijding en gezelligheid bij het nieuwe onderzoek, 

waardoor ik tijd kon vrijmaken voor het afmaken van mijn proefschrift.  
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Lieve Josse, Marie-José, Marko en Wendy, we zijn alweer meer dan 10 jaar geleden 

begonnen met dezelfde studie en sindsdien hebben we vele etentjes en spelletjes-

avonden gehad. Ook de uitstapjes naar de uithoeken van Nederland en zelfs 

Barcelona waren erg gezellig en inspirerend. Het was erg prettig om het soms niet, 

maar soms ook juist wel over werk en wetenschap te hebben. Bedankt voor jullie 

vriendschap! Marie-José ik vind het fijn dat ik altijd zo goed met je heb kunnen 

kletsen en dat je altijd onbevooroordeeld je mening geeft. Ik vind het dan ook een 

eer dat je mijn paranimf wilt zijn. 

Danielle, bedankt voor de hulp bij het maken van de omslag van dit boekje. Het was 

een erg gezellige middag en het ziet er geweldig uit. 

Beste Joost, Bas en Tim, bedankt voor het organiseren van het feest in Brasserie 

Blazer. 

Beste mede-SIGMA-leden, bedankt voor de gezelligheid en afleiding van mijn werk 

tijdens alle lessen en oefendagen.  

Lieve papa en mama, ik wil jullie bedanken voor alle mogelijkheden die jullie mij 

gegeven hebben en voor de steun de afgelopen jaren. Lieve Xander, Bregje en Afra 

bedankt voor jullie gezelligheid tijdens verjaardagen en alle spontane gekke knutsel 

acties. En natuurlijk moet ik dan ook Jolanda, Niek, Tijn, Jeroen en Peter bedanken. 

Bregje, ik vind het heel fijn dat jij ook een van mijn paranimfen wilt zijn.  

Huub, Bernadette, Tijs en Deborah, dank jullie voor alle borrels en lekkere etenjes de 

afgelopen jaren, dat heeft zeker geholpen te ontspannen tussen al het werk door.  

Lieve Luc, ik wil je bedanken voor je enorme relativeringsvermogen en alle pep-talks. 

Ik heb je leren kennen toen ik al AIO was en je kent me dus eigenlijk niet zonder 

stress en rennen. Ik hoop dat ik nu langzaamaan wat meer rust in mijn donder krijg 

en dat we daar samen van kunnen genieten. 

 

Proost! 




