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danKWoord
Je bent aangekomen bij een van de belangrijkste en misschien wel best gelezen delen uit het 

proefschrift: het dankwoord. mijn proefschrift, het resultaat van 5 jaar noeste arbeid, was er 

niet gekomen zonder de (wetenschappelijke) hulp van velen. 

allereerst te beginnen bij mijn twee promotores Jannie en marcel. ik wil jullie beiden bedanken 

voor jullie vertrouwen in mij –zeker op momenten dat ik het zelf even kwijt was - waardoor ik de 

kans kreeg om ontzettend veel dingen uit te proberen. daarnaast heb ik het als een voordeel 

ervaren dat ik twee promotores had met zulk verschillende achtergronden. hierdoor heb ik 

veel geleerd van jullie beiden. marcel, ik bewonder jouw kalme, motiverende en opgewekte 

manier van vergaderen waardoor onze overleggen altijd efficiënt en constructief waren. 

hoewel het onderzoek een stuk fundamenteler is geworden dan aanvankelijk gedacht, hielp 

jouw klinische blik bij het stellen van de juiste vragen. Jannie, ik waardeer jouw gedrevenheid 

in het achterhalen van de waarheid en je uitgebreide kennis van de biochemie. nog steeds 

weet je van ieder uitgevoerd experiment wat de condities waren en ken je alle relevante 

literatuur van buiten voordat een artikel de deur uit gaat. en dat met twee sterk verschillende 

onderzoekslijnen. daarnaast vond ik het heel fijn dat we ook regelmatig over een heel scala aan 

serieuze en minder serieuze dingen buiten de wetenschap konden praten.

dan mijn beide paranimfen. de voltallige apoptose groep. evert, jij stond aan de basis van de 

meeste hilariteit in onze werkkamer. Tegelijkertijd kon ik jou altijd vragen over de details van 

de meest uiteenlopende typen experimenten. Je hebt een zeer belangrijk aandeel in het tot 

stand komen van mijn proefschrift, zowel experimenteel als door het zorgen voor voldoende 

afleiding ( ). Bert, onze samenwerking heeft het wetenschappelijke leven een stuk 

makkelijker en leuker gemaakt. ik heb altijd veel plezier beleefd aan het academisch sparren 

over onze projecten, maar ook aan de vele congressen, concerten, e.d. ,allemaal overgoten 

met voldoende bier. nu hebben we twee gedeeld eerste auteurschappen; mooi man. 

ook wil ik mijn apoptose-groep voorgangers inge en Chiel bedanken voor het begeleiden van 

de eerste stappen, het achterlaten van een enorme dosis materialen en cell-lijnen, de leuke 

tijd op de kamer en de legendarische eWcd’s. de andere (ex)-Borst groep leden victor, elise, 

yan-ling, Gerda, nikolina, ulf, Jonno en thomasz voor nuttig commentaar, goede gesprekken, 

technische assistentie, goede potten squash, mooie boeken en de leuke tijd.

verder ben ik dank verschuldigd aan mijn studenten rens, madelon en Frédérique die alledrie 

een substantiële experimentele bijdrage hebben geleverd aan de artikelen in dit proefschrift. 

Jullie zijn nu allemaal zelf ook aan het promoveren, dus veel succes daarbij! ook heb ik veel 

gebruik kunnen maken van de verschillende nKi faciliteiten: sequencing (roelof en Abdel), 

g1 (sjaak en Henk), cryostorage (minze en erwin) microscopy (lauran en lenny) en het 

screening center (Pasi en Ben). Jullie wil ik bij deze ook hartelijk danken. speciale dank ben ik 
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