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Tijdens mijn promotie-onderzoek heb ik hulp en steun gehad van vele collega’s en 
vrienden. Bovenal heb ik een leuke en gezellige tijd gehad op ons lab GMZ! 
 
Allereerst wil ik Hans bedanken. Als directe begeleider was jij het meest betrokken bij 
mijn onderzoek. Tijden de pittige laatste loodjes vond jij dat ik toch op vakantie moest 
gaan en zorgde ervoor dat je alles gelezen had in de tussentijd! Bedankt voor alle 
vrijheid, vertrouwen, adviezen, suggesties en discussies!  
Joost, bij jou en Ger begon mijn MKD-carriere. Dat ik gegrepen werd door het 
periodieke koorts virus, heeft zeker te maken met jouw enthousiasme! Jij vormde 
tevens de link met de kliniek die zorgde voor betrokkenheid bij en bloed van 
patiënten. Dank je wel! 
Ronald, ondanks alle verschillende onderzoeken op het lab, wist je ook op het MKD-
vlak mee te praten. Bedankt voor alle adviezen en ideeën! 
 
Uiteraard wil ik de cholesterolgroep bedanken: 
Te beginnen met mijn MKD-maatje Marit. Door ons gemeenschappelijk onderwerp 
waren we tot elkaar veroordeeld, maar ik had het niet beter kunnen treffen. Vanaf 
begin af aan deelden we hotelkamers, labtafel, oplossingen, ideeën, frustaties. Ik vind 
het heel erg leuk dat we ook de laatste promotieperikelen met elkaar kunnen delen, 
ook als elkaars paranimf. Dank je wel voor alle hulp en vriendschap! 
Marjolein, cholesterol-pitbull. Jij beet je vast in het uiterst nauwkeurig uitvoeren van 
Lightcyler proeven en het elke keer opnieuw bouwen van allerlei mutanten. Bedankt 
hiervoor en voor alle steun.  
Janet, ook jij hebt menig moleculair experiment voor me gedaan. Jij bent er echt een 
kei in! Bedankt voor alle experimenten! 
Linda van de nieuwere cholesterol-lichting. Altijd bereid bij te springen (ook als je zelf 
genoeg te doen had). Ik ken weinig mensen die zoveel praten als jij, maar ik heb altijd 
veel plezier aan je verhalen beleefd. 
Sietske van de oudere cholesterol-lichting. Bedankt voor meedenken, gezelligheid en 
het MK antilichaam!! 
Sander (toch een beetje cholesterolgroep, al mocht je alleen mee met het 
cholesteroluitje omdat Hans anders alleen met 5 vrouwen zat ;-)), bedankt voor het 
meedenken en lezen van manuscripten! 
 
Mijn kamergenoten van F0-116 wil ik voor van alles en nog wat bedanken: 
Jasper voor het leveren van opbeurende muziek (koos en christa) en sintgedichten, 
Marc voor het leveren van opbeurende toblerone, Robert-Jan, Annemieke voor alle 
“prikaccidenten” en koffie, Riekelt voor onuitputtelijke voorraad liedjes van je laptop, 
Pedro, Rob voor alle praktische hulp, Linda en Marit, bedankt!!! 
Ook alle andere (ex) AIO’s Ference (ook ik mis de treinreisjes, vooral de hilarische als 
chips, Hoofddorp), Naomi (regelaar van (ex)AIO eten), Merel, Roos, Catia, Paula, 
Annemieke de R., Claire, Malika, Jeannette (coca cola lightbreaks zijn leuke etentjes 
met zijn 4-en geworden), Daan (goede concerttips!), Wouter, Jolein, Christiaan, 
Hidde, Nadia, Jörgen wil ik bedanken voor een luisterend oor en voor gezelligheid 
tijdens AIO etentjes en op het lab. 
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Ook de rest van het lab wil ik bedanken voor de gezellige gesprekken tijdens de koffie, 
borrels en labuitjes. Uiteraard wil ik jullie ook bedanken voor alle wetenschappelijke 
bijdragen en hulp tijdens experimenten. Petra en Patricia (voor het opkweken van 
vele patientencellijnen en voor de controle cellijnen die er altijd wel waren), Conny, 
Jos, Simone, Lodewijk, bedankt voor alle adviezen tijdens werkbesprekingen en op 
het (isotopen)lab. 
 
Bij een promotie-onderzoek komt een hoop geregel kijken zoals het regelen van 
controle-bloed, van bestellingen, het regelen van een promotiedatum, het regelen van 
schoon glaswerk en een schoon lab. 
Maddy, Susan, Sjoukje, Annelies, Rally, Gerrit-Jan, Desi, Jan, Annie, bedankt voor al 
die o zo belangrijke regelzaken! 
 
Tijdens niet echt periodieke bijeenkomsten met ‘Nijmegen’ en ‘Utrecht’ kwamen er 
nieuwe inzichten op (mijn) MKD onderzoek. Bedankt voor de discussies en ideeën. 
 
Mijn nieuwe collega’ s van DeltaCell wil ik bedanken voor meeleven met de laatste 
promotieperikelen. 
 
Al mijn vrienden en vriendinnen (Pink Ladies, Viveur, Cello’s, Geo’s) wil ik bedanken 
voor alle belangstelling voor mijn AIO wel en wee, maar bovenal bedankt voor alle 
etentjes, goede gesprekken, feestjes, weekenden weg. Kortom, bedankt voor jullie 
vriendschap!!!! 
 
Ook mijn familie voor wie het AIO-zijn en mijn onderzoek soms acrabadabra waren, 
wil ik bedanken voor hun belangstelling. 
Amke, John, Niels en Jorik; ik heb het getroffen met jullie. Bedankt voor alle interesse 
en afleiding! 
Jaap en Anne-marie, bedankt voor het vertrouwen in mijn kunnen en voor jullie 
belangstelling. Dat Jaap mijn artikelen las en er vervolgens vragen over stelde, vind ik 
heel bijzonder. 
Linda, je bent een lieve schoonzus. Bedankt voor alle interesse in mijn (AIO) leven. 
Martijn, als broer en zus kunnen we perfect een front vormen (4 handen op 1 buik, 
zoals oma altijd zei). Ik vind het dan ook een fijn idee dat jij (de ervaren paranimf) 
naast me staat bij mijn promotie. 
Rob, ik weet dat je er alles aan doet om er 15 februari als trotse ouder bij te zijn. Je 
bent sowieso  altijd trots  op mij geweest. Bedankt voor dat vertrouwen! 
Kitty, eindelijk dan mijn ‘afstuderen’! Het maakt niet uit wat ik doe (of je nou al die 
wetenschap begrijpt of niet), je staat achter mij. En of je naar Utrecht of naar Leiden 
moet komen om mij te helpen, je komt er zo aan. Dat waardeer ik heel erg! Dank je 
wel voor alle steun! 
Bart, partnernimf. Successen vierde je met me mee; je maakte zelfs mijn eigen hall-of-
fame! En als het tegenzat maakte je opvrolijk-CD’s of slechte grappen. De laatste 
loodjes waren pittig, maar mede dankzij jouw optimisme en motiverende woorden 
zijn ook de laatste hordes genomen. Dank je wel voor alles!!!!!! 


