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Er is geen moeilijker taak dan goed te bedanken 

S. Ménage 

 

Zoals te lezen in dit proefschrift (die iedereen natuurlijk nog gaat lezen ná het lezen van 

dit dankwoord  ) zou spreken over ’mijn’ onderzoek onterecht zijn, want onderzoek 

doen betekent samenwerken. En dat hebben WE gedaan met heel veel mensen. Maar een 

promovenda heeft niet alleen een goed lab nodig, ook privé is goede steun nodig. Voor elk 

van jullie die, op welke wijze dan ook, een bijdrage heeft geleverd aan dit proefschrift en 

(hopelijk) mijn promotie tot doctor: DANK JULLIE WEL / THANK YOU ALL!!  

 

In het bijzonder ben ik de volgende mensen dank verschuldigd: 

 

Dr. ir. C.J. Zuurbier. Hoe vaak heb ik dit wel niet gelezen op het naambordje naast onze 

kamerdeur als ik naar binnen stormde voor wat koude koffie. Om vervolgens weer terug 

te sprinten naar (meestal) de Langendorff-opstelling. Dit verliep nogal eens mopperend 

als er een experiment was mislukt en je vond dat er gewoon een nieuwe moest worden 

gedaan. Mopperen op de begeleider hoort toch ook tot de promovendus bezigheden. Maar 

ik wist ook vaak dat je eigenlijk wel gelijk had. Coert, dank je wel voor het vertrouwen dat 

je in mij hebt gehad tijdens het gehele traject. Ik heb zeker ook zwakke punten, maar 

gelukkig benadrukte jij ook de positieve punten als onderzoeker. Ik vind het geweldig om 

te zien hoe jouw vasthoudendheid in hexokinase nu zijn vruchten afwerpt. Dank je wel 

voor je luisterend oor, je kritische vragen (die de vaak pijnlijke waarheid in een dataset of 

experiment blootleggen), je enthousiasme voor onderzoek en alles wat je mij hebt geleerd.  

 

Markus, als mijn promotor wil ik ook jou bedanken voor het getoonde vertrouwen in mij. 

Ik ben blij dat ik de opbouw van het L.E.I.C.A. laboratorium vanaf het begin heb mogen 

meemaken. Het is een zeer prettige werkplek geweest de afgelopen jaren. Hopelijk groeit 

de wetenschappelijke productie van L.E.I.C.A. nog verder komende jaren.  

 

Otto, hoeveel uren LDH metingen heb jij mij wel niet bespaard! En zonder jouw inbreng 

waren ook de skeletspier experimenten er anders uit komen te zien. Dank je wel voor al je 

gedeelde kennis, nuchterheid en inzet. En natuurlijk ook voor de vakantieverhalen! 
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Honoured by your willingness to be part of my thesis committee, I would like to thank  

Prof. dr. J.P. Medema, Prof. dr. B.A.J.M. de Mol, Prof. dr. G.A.P.J.M. Rongen, Prof. dr. W.S. 

Schlack, Dr. R. Southworth, and Prof. dr. C.J.M. de Vries. I am looking forward to meet 

you all as my opponents at the thesis defense. Rick, it is a pleasure to finally meet you after 

numerous email communications on how to fixate mouse heart tissue. 

 

Anneke, samen met jou en Coert vormden we de hexokinase groep. Ontzag heb ik voor 

jouw (micro)chirurgische vaardigheden. Dank je wel voor het mij succesvol leren van en 

assisteren bij de priegel-operaties van mijn onderzoek (ondanks de grootte van de 

aorta…). Dit alles terwijl we lachten, mopperden of praatten over van alles en nog wat. 

Het is erg leuk om je zo gelukkig te zien. 

 

Oude en nieuwe L.E.I.C.A. collega’s, dank voor de gezelligheid, het skiën, lab-uitjes, 

zonnige lunches en het aanhoren van wéér een hexokinase presentatie…  

Kirsten en Gezina, wat een eer dat jullie mijn paranimfen willen zijn. Dank voor het zijn 

van goede collega-promovenda en datasetjes zullen nooit meer hetzelfde zijn… We gaan 

er een mooie dag van maken! Nina en Cathrien, dank voor jullie deskundigheid en 

onderzoek tips-and-tricks. Alexander, Charlotte, Friso, Daniel, Djai, Hamid, Ilse en Jorrit-

Jan, hoewel niet inhoudelijk met jullie samengewerkt zeker zeer gewaardeerde collega-

promovendi. Ik heb liters koffie, cola, bier en snoepjes met jullie gedeeld onder het genot 

van een lach. Nu zijn jullie éindelijk van mij af. Dank jullie wel voor de lol en support. 

Raphaela, Anita en Geartsje, knap hoe jullie je mannetje staan temidden van de stress van 

de promovendi op het lab. Dank voor het samenwerken, jullie technische kennis en de 

koffie-pauzes. Rianne, dank voor je hulp en doorzettingsvermogen bij de allerlaatste 

revisie experimenten. Succes met jouw deel van het hexokinase vervolg-verhaal. 

 

Andre, Ragnar en Gitara, als mede-L.E.I.C.A. beginneling bedank ik jullie voor jullie 

collegialiteit en input. Veel succes met jullie loopbanen! 

 

Ebrü, I never knew anybody could become addicted to caramel ‘stroopwafels’. Thank you 

for your friendship during your stays in Holland. I hope to see you someday in Istanbul. 
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Lieve vrienden & vriendinnen, ook jullie hebben bewust of onbewust iets bijgedragen 

door mij te steunen. Zie hier het resultaat voor jullie liggen waar het al die jaren over is 

gegaan. Voor degenen die mij begrijpen: deze zomer is het dus tijd voor mijn 1e triathlon!! 

 

Ook de familie Keultjes hoort absoluut in dit dankwoord. Eef, Ria, Stefanie en Raymond, 

ik vind het soms moeilijk goed te uiten, maar ik heb het getroffen met mijn schoonfamilie. 

Ondanks mijn vele piekeren en twijfelen over wat ik wil, blijven jullie achter mij staan. Ik 

hoop dat jullie genieten van de dag van de promotie. 

 

Lieve pap & mam, Sigrid en Eelco. Dank jullie wel voor jullie onvoorwaardelijke steun. 

Elk van jullie heeft mij weer een ander inzicht gegeven tijdens moeilijke promotie-

momenten. Eelco, dank je wel voor je heldere teksten en motivatie toen ik er in het 

voorjaar 2010 volledig doorheen zat. Het gaf mij kracht. Sieg, je oprechte emoties over mij 

en het afronden van mijn promotie tonen mij hoeveel je om je kleine sis geeft. Pap en mam, 

wat ben ik trots op zulke fitte ouders die altijd maar weer iets samen ondernemen! 

Bedankt voor de omgeving in Bergambacht en de mogelijkheden die jullie mij gaven om 

mij te ontwikkelen tot de bioloog die ik op dit moment ben. 

 

Mark….schikken in je lot van vriend en inmiddels man van een promovenda. Je deed het 

en je deed het goed. Dank je wel voor het geven van de zeeën van ruimte die ik nodig had. 

Veel tijd die we samen aan leuke dingen hadden kunnen besteden ging op aan 

promoveren. Je luisterend oor en frisse blik als niet-wetenschapper zorgden ervoor dat je 

vaker als klankbord dan als klaagmuur hebt gediend. Ik ben je er veel dank voor 

verschuldigd, want ik moest inderdaad zowel leren promoveren als leren werken. In ons 

huis kunnen we ook trots zijn wat twee verschillende bèta-mensen samen voor elkaar 

krijgen. En ik kijk uit naar alle nog komende dagen dat ik moe na het werk wel zou willen 

rennen van de tram naar huis om eerder bij jou uit te blazen. 

 

Yes!! Het werk is af!! 

 

Kirsten



 

 

“Grote vissen komen overal.” 
 

Mark Keultjes, Baltimore, 2007 




