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En dan het laatste onderdeel, de laatste pagina’s van mijn boekje. Ook tot 
het laatste uitgesteld om te schrijven: het dankwoord. 

Uiteraard zijn er mensen die mij gedurende de periode dat ik aan mijn 
promotie-onderzoek heb gewerkt op verschillende manieren hebben 
geholpen.

Om te beginnen natuurlijk Jan. Bedankt voor je hulp, ideeën en begeleiding. 
Als beginnende OIO heb je nog niet altijd direct een vlotte start en jij hebt 
er voor gezorgd dat mijn project op de rails bleef en het een richting kreeg. 
Ik wil je ook bedanken voor je begeleiding gedurende het schrijf proces. 
Voor mijn gevoel was het een heel krap tijdsframe (5 weken!) waarin bijna 
alles voor mijn boekje nog geschreven moest worden maar uiteindelijk 
vond ik dat het eigenlijk heel soepel ging door een goede wisselwerking. 
Ik heb veel van je geleerd.

Koen, bedankt voor de input en kritische vragen. Af en toe is het moeilijk 
om een stapje terug te doen en het onderzoek in een breder perspectief 
te zien, maar jouw vragen zorgden er wel voor dat de relevantie en 
tijdsplanning zeker in het oog werden gehouden. 

En dan natuurlijk mijn paranimfen: Esther en Alike.
Esther, natuurlijk was het duidelijk dat jij mijn paranimf zou worden (en 
gelukkig ook wilde zijn ;)!). Jij bent over de afgelopen jaren een hele goede 
vriendin geworden. Wat ik heel erg waardeer zijn de fijne gesprekken over 
van alles en nog wat, maar zeker ook dat je meedacht over experimenten 
en goede ideeën voor had. Natuurlijk zou ik zonder jou lang zo veel niet 
hebben begrepen van MS en de data hiervan. Fijn dat we af en toe bij 
elkaar even stoom konden afblazen…..dat is soms nodig! Door jouw 
paranimf te zijn, heb ik ook goed van dichtbij meegemaakt wat er in de 
laatste periode gedaan moet worden en ik ben heel blij dat jij bij mijn 
promotie ook dichtbij staat. 
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Alike. Echt super dat ook jij mijn paranimf bent. Ik ken jou al heel lang en 
we hebben altijd zoveel leuke dingen/feestjes/concerten samen gedaan 
(ondanks dat we soms in andere plaatsen woonden: Deventer, Utrecht, 
Zwolle of Groningen). Beide in Deventer gestudeerd, waar we elkaar goed 
leerden kennen in projectgroepjes die op vrijdag altijd eindigden in “de 
Heks”. Bij het Burgerweeshuis gewerkt (bier getapt/gedronken). En jij hebt 
me zelfs aan het sporten gekregen (een hele prestatie!) ….van jazzballet tot 
rugby, haha. Echt te veel om op te noemen. En toen gingen we ook allebei 
een master doen in Utrecht. Ik ben heel blij dat je zo’n goede vriendin 
bent waar ik in moeilijke periodes altijd bij terecht kon! Jij staat altijd voor 
je vrienden klaar en niets is te veel, echt heel fijn dat jij nu ook naast me 
staat bij mijn promotie!
 
Dorothee, bedankt voor de gezellige gesprekken die we hadden tijdens de 
koffie breaks die we beide af en toe hard nodig hadden. Dan was het een 
blik over de monitors heen en was het duidelijk…..koffiepauze nodig! 
Nicoletta, thanks for all the help with Adobe Illustrator and other programs. 
Without your help things would look a bit different (in my thesis but also 
all the movies you helped to make for Esther’s promotion ;)). Also Claudia, 
Nicoletta and Ola: thanks for the nice trip to Napels. I really had a good 
time.
Mijn kamergenoten Ruben, Javier en Kathinka. Bedankt voor de 
antwoorden/vragen/alles daartussen in. Ruben, bedankt voor je hulp 
en de vele vragen die ik je kon stelen. Javier, thank you for all your work 
for the chapter on microRNAs that we shared in the end. You did a lot of 
profiling, knockdowns and ECIS experiments! Linde, jou wil ik bedanken 
voor het vele werk dat je tijdens je stage hebt gedaan mbt miRNAs. Heel 
veel werk in een korte tijd.

Sander, jou wil ik bedanken voor al je hulp, enthousiasme en uitleg mbt de 
MS. Je stond altijd klaar om vragen te beantwoorden met een duidelijke 
uitleg (hoewel die soms niet zo duidelijk meer leek als ik je kamer had 
verlaten). 
Menno. Jij hebt een hele tijd met mij aan het onderzoek gewerkt. Het 
zat niet altijd mee, want VWF is gewoon een lastig eiwit, maar door jouw 
grenzeloze motivatie en doorzettingsvermogen hebben we toch mooie 
resultaten geregen. Bedankt.
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Angela, jij hebt mij (ook al is het een tijdje geleden) ook goed geholpen 
met experimenten en bedankt voor je inzet en de vele flowexperimenten 
die je hebt gedaan.

Ondanks dat ik in Utrecht woon en niet altijd bij alle borrels aanwezig 
was, heb ik er toch veel meegemaakt en Eduard, Annemarie, Ola, Bart, 
Nicoletta: bedankt voor de gezelligheid. Robin bedankt voor het hele scala 
aan weetjes en documentaires die je tijdens de lunch te vermelden had. 
Geen saai moment tijdens de lunch meer! 
Magda thanks for your help with Adobe Indesign. Your instructions were 
so helpfull and in the end saved a lot of time during the final stage of my 
thesis: making the lay-out.
Lydia, thanks for the good times/drinks/dinners. We even were in a band 
together for some time. I hope you’re still making music and thanks for all 
the nice talks outside of work.
Jiong-Wei, thank you for your contribution and nice collaboration.
Ellen bedankt voor de fijne samenwerking met al die flowchambers, 
Image-J met 3D constructor software.

Maar natuurlijk ook de mensen waar ik niet direct mee heb samengewerkt 
wil ik bedanken, want jullie hebben wel bijgedragen aan een fijne werksfeer, 
leuke borrels en over het geheel een fijne afdeling om te werken. Ik heb 
veel geleerd van mijn tijd bij Plasma Eiwitten.

Ik heb ook heel veel aan de steun van familie en vrienden buiten Sanquin 
gehad. Hoewel het natuurlijk niet altijd duidelijk is geweest wat ik nu 
precies doe voor mijn promotie onderzoek (is soms ook lastig uit te leggen) 
heb ik zeker veel gehad aan jullie steun, afleiding en hulp. 
Rene, Fien en Dennis ook bedankt voor de ontspanning tijdens etentjes 
en feestjes! 
Manja en Michiel: fijn om ook met vrienden buiten het werk gewoon in 
werk taal over mijn project te kunnen praten! 
Marc-Peter, echt super bedankt voor de custom cover van mijn proefschrift. 
Veel mooier dan dat ik zelf iets in elkaar had moeten prutsen. Zo is het 
uiteindelijk precies geworden wat ik in mijn hoofd had.
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Pa en ma, bedankt voor alles! Jullie staan altijd klaar voor mij. Ook voor de 
soms erg korte telefoontjes als ik onderweg van of naar werk was, maar 
die gewoon even nodig waren.
Nynke, ondanks dat we eigenlijk redelijk dezelfde opleiding hebben 
gedaan zijn we op erg verschillende plekken terecht gekomen, maar jij 
snapte gelukkig altijd wel waar ik mee bezig was en kent het vakgebied. 
Ook jij bedankt voor alles.

En uiteindelijk natuurlijk Andreas. Zonder jou had ik dit niet kunnen doen. 
Je weet wat je voor me betekent.

Bedankt allemaal.
En nu: op naar de volgende stap!


