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Dankwoord 
 

Dit was het stuk wat me het makkelijkste leek om te schrijven. Leek. Je wilt niemand 

vergeten, dus ik ga dan ook mijn best doen om iedereen te noemen! 

 

Als eerste natuurlijk mijn promotor Tom. Het sollicitatiegesprek nu bijna 5 jaar geleden 

was haast gezellig te noemen, en mijn promotie was meer dan dat. Ik heb verschrikkelijk 

veel geleerd, en ben je enorm dankbaar voor al je steun en kansen die je me hebt 

gegeven. Ik heb bewondering voor de manier waarop je me altijd positief wist te 

beïnvloeden wanneer ik het idee had met alleen maar negatieve data in je kamertje te 

komen. Je hebt altijd gezegd: “Maak je niet druk, dat boekje komt er wel”. En inderdaad. 

Hier ligt het dan. Mijn trots, en ik hoop ook een beetje dat van jou! 

Alex en Kees. De stafleden van onze groep. Alex, voornamelijk tijdens het eerste jaar van 

mijn promotie heb ik heel vaak op je deur geklopt, maar ook daarna stond je altijd open 

voor vragen of gewoon gezellige kletspraatjes. Ook je Imca Marina imitatie en allerhande 

andere liedjes die je door het lab hebt gezongen tijdens menige studie zal ik niet 

vergeten! Bij onze VIBE studie, waarvan een keurige afkorting is gemaakt door jou, heb ik 

veel steun aan je gehad bij het organiseren en uitvoeren. Heel erg bedankt daarvoor. 

Kees, voornamelijk tijdens het pcr tijdperk waarbij ik heb getracht de alfa 7 receptor aan 

te tonen heb je me erg veel geholpen. Je licht neurotische trekjes daargelaten heb ik een 

boel van je kunnen leren!  

En dan de grootste steun en toeverlaten van het lab, de analisten. Petra en Jennie, jullie 

hebben heel veel voor mij gedaan. Het zat hem vaak in de kleine dingen, maar ook bij 

grotere projecten waaronder de VIBE heb ik heel veel hulp van jullie gekregen. Petra, heel 

erg bedankt voor al je hulp waaronder die in Charleroi. Je hebt menig CBA voor me 

gedaan en op het einde me alles uit handen genomen. Marco en jij zijn mede 

verantwoordelijk voor de layout van mijn boekje! Heel erg bedankt, en ik hoop dat je het 

bij Syngenta net zo naar je zin zult hebben als in het AMC. Regina, ik had relatief weinig 

pathologie coupes, maar wanneer ik voornamelijk op het eind van mijn promotie iets van 

je nodig had, stond je altijd heel erg snel voor me klaar. Heel erg bedankt daar voor, en 

maak er een mooie dag van met Paul! Aansluitend wil ik Sandrine en Joris bedanken die 

de coupes voor mij snel hebben willen beoordelen en kwantificeren. Anita, niet zo heel 

veel samen aan projecten gewerkt, maar wel erg veel samen gepraat over van alles en nog 

wat. Je was een lieve collega en ik hoop dat je gauw een passende werkplek zult vinden. 
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Ali en Brechtje zoals wij ze noemden zijn geweldig! We houden contact! 

Joost en Marieke, hoe moet ik jullie nu weer bedanken. Al de muizenproeven die ik heb 

gedaan zouden niet gelukt zijn zonder jullie. Joost, met trillende benen heb ik geleerd 

hoe ik een muis moest hanteren en je hebt mijn geklets tot soms in de late avond uurtjes 

aangehoord. Samen in het aria luisterend naar kerstmuziek op sky radio, of in de auto 

naar Charleroi. Nooit was het teveel. En natuurlijk samen Bossche bollen trakteren en 

eten! Marieke, kinderen voor kinderen zingen achter de flow! Ook wij zijn samen naar 

Charleroi geweest, en hebben ook daar enorm veel gelachen samen.  

 

Dan alle Tommies. Het waren er een boel in al die jaren. Als eerste David. Jij was al aan 

dit project bezig toen ik kwam. Ik heb veel van je kunnen leren, ook hoe ik dingen niet 

moest doen!! Bedankt voor de samenwerking in mijn eerste jaren. Vervolgens nog wat 

andere leden van de oude garde. Allemaal al ver gevorderd toen ik kwam. Judith, Bas, 

Nico, Koen, Sylvia en Roos. Veel van jullie zijn ook kamergenootjes geweest, eerst op L01 

en later op F0. Bedankt voor alle hulp bij het opstarten van mijn project.  

En dan lieve Masja. Zoveel meer dan zomaar een collega. Je bent niet voor niets mijn 

paranimf. Ik heb je sufgepraat over de bruiloft, de zwangerschap en later over Tijme. 

Eindelijk kun je doorwerken! Ik ga je verschrikkelijk missen en we komen snel naar jullie 

huisje kijken ;x. Marjolein, al een tijdje geen collega meer, maar vanaf het eerste uur 

samen jut en jul. Wat hebben we veel thee gedronken samen! Gelukkig ben je nu weer 

terug in Nederland. Cathrien, jij bent voor mij het grote voorbeeld hoe een zelfstandige 

onderzoeker moet functioneren. Daarnaast ben je ook nog eens een lieve mama! Petje af!

Markie Mark. Samen in de trein, en zoals jij schreef op tochtig Bijlmer. Ik ga je knuffels 

en gezelligheid missen,…  Michiel, na je rondleiding op het lab was ik verkocht! Gelukkig 

kreeg ik de baan! Zorg je goed voor je plantje nu ik er niet meer ben? Joost, ik miste je 

toen je de kliniek inging, en je naar Thailand vertrok. Jij hoorde gewoon voor me te 

zitten wanneer ik achter mijn computertje zat. Ik ben er van overtuigd dat je een enorm 

goede arts wordt/bent, en volgens mij blijft het onderzoek ook altijd door je aderen 

stromen. Mijn buddy Marieke, nog gevlogen met HMGB-1? Goda, altijd bereid om alle 

computer vragen te beantwoorden. Jacobien (vele bijnamen, ik zal niet in herhaling 

vallen ;-)), Rianne (zet hem op tussen al die artsen!!!) en later Joppe, Marcel en Jolanda. 

De congressen naar Zuid-Korea en München zal ik nooit vergeten.  

Mijn vele kamergenootjes Adam (ons lieve zwarte schaapje), Liudmila, Martijn, Tamara, 

Maarten, Jan-Willem, Keren, Loïs en Dirkje. Bedankt voor alle gezelligheid op F0!  
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En dan alle anderen van CEMM. Ik heb me tijdens de koffie vaak een “reserve-analist” 

gevoeld. Heel erg bedankt voor alle gezelligheid in G2-123!! Carina en Jantine, allebei al 

een stap verder in jullie carrière, maar het was altijd gezellig met jullie op G2 of bij de NS! 

Monique, enorm bedankt voor alle bestellingen die je voor me hebt gedaan. Heleen en 

Suzanne, heel veel voor me geregeld, en heel veel fijn gepraat. Bedankt daarvoor!  

Piet, Eric maar vooral Hubert. Het laatste jaar heb ik veel ruzie gehad met mijn computer, 

maar het is allemaal goedgekomen zoals je ziet!  
 

Jenny, Ellen en Patricia. Allemaal begonnen op het HLO in Eindhoven en daarna 

gezamenlijk naar de VU. Vanaf toen onze maandelijkse etentjes. Eerst als studentjes en 

nu allemaal ver gevorderd met verschillende carrières. Ik heb verschrikkelijk veel respect 

voor jullie alle drie en geniet enorm van onze etentjes. Altijd kan alles besproken worden, 

en nooit is iets te veel. Laten we onze traditie nog jaren voortzetten.  
 

Daarna eerst Daphne en later Monique. Bedankt voor alle uren samen in de trein vanaf 

Oss. Er is heel wat besproken en ik hoop dat we dat ook zeker blijven doen.  
 

Ron en Hanneke. Bedankt voor jullie steun tijdens het schrijven van mijn proefschrift. 

Jullie stonden en staan altijd klaar om op te passen. Heel erg bedankt daarvoor. 
 

Lieve Dorinda. Mijn allerliefste grote zus en vriendin. Het is heel erg fijn om jou weer 

naast me te hebben tijdens zo’n belangrijke dag.  
 

Lieve papa en mama. Dankzij jullie sta ik hier. Ik heb altijd de mogelijkheid gekregen om 

te studeren en te doen wat ik wilde. Jullie stonden altijd achter me en dat doen jullie nog 

steeds. Daarom draag ik dit proefschrift aan jullie op. Ik hou van jullie.  
 

Mijn lieve kleine Tijme. Wat is er een boel veranderd sinds jij er bent. Relativeren is 

daarbij wel het kernwoord. Word alsjeblieft niet te snel groot kleine vent. Ik geniet van 

elke seconde. 
 

Lieve lieve Frank. Last but zeker not least. Bedankt voor alles! Je bent er altijd voor me, 

ook al snap je soms niks van al die gekke gedachten kronkels in mijn hoofd. Bedankt voor 

al je begrip en onvoorwaardelijke liefde. Ik hou van jou.  
 

Ilona 
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