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  A

Dankwoord

De afsluitende woorden van dit boekje zijn 
waarschijnlijk de eerste en meest gelezen 
woorden van een proefschrift en juist 
daarom is het schrijven van een dankwoord 
niet gemakkelijk. Alhoewel er maar één 
naam op de voorkant van dit boekje staat, 
hebben heel veel mensen bijgedragen aan 
de totstandkoming van dit proefschrift door 
met mij mee te denken, mee te werken, 
mee te helpen en ook heel belangrijk, mee 
te leven. Omdat ik niemand wil passeren, 
begin ik met een ‘Bedankt iedereen’. 
Daarnaast wil ik graag een aantal mensen 
op deze plek speciaal bedanken.
Uiteraard wil ik als eerste mijn co-promotor 
en promotor bedanken. Beste Jörg, ik heb de 
afgelopen jaren met erg veel plezier in jouw 
groep gewerkt. Je gaf me de vrijheid om 
met mijn eigen ideeën te komen en hebt me 
wegwijs gemaakt in de wetenschappelijke 
wereld. Bedankt voor alles wat ik van 
je geleerd heb. Jouw gedrevenheid en 
enthousiasme voor de Adhesie-GPCRs 
hebben er zeker voor gezorgd dat dit boekje 
nu voor je ligt. Beste René, jouw goeie 
suggesties, kritische vragen, helikopterviews 
en het aio-klasje zijn voor mij en het project 
van grote waarde geweest. 
Robert, de postdoc op het CD97-project, jij 
hebt mij wegwijs gemaakt op het lab en me 
alles geleerd over het muizenwerk. Jouw 
enthousiasme voor de wetenschap, onze 
spontane discussies over de functie van 
CD97, het samen pipetteren van 96-wells 
platen vol FACS kleuringen en koffie om 
2 uur ’s nachts heb ik helaas de laatste 
twee jaar van mijn aio-periode moeten 
missen. Gelukkig hadden we onze bijna 
maandelijkse lunches, waar ik met al 
mijn vragen, frustraties en ideeën terecht 
kon. Bedankt voor alles en ik hoop dat we 
elkaar nog vaak tegenkomen. De rest van 
de EGF-TM7 club: Walter, Olga en Dennis, 
bedankt voor alle gezellige momenten op 
en buiten het lab en voor de gezamenlijke 
hoofdstukken in dit boekje. Olga, thanks for 

your help with the experiments of chapter 
6 and good luck with the search for factor 
X. Ook de tijdelijke hulptroepen in de vorm 
van studenten Reuben en Karolina, heel erg 
bedankt voor de gezelligheid en hulp.
Martijn, bedankt voor alle input die 
je onder andere tijdens de woensdag-
ochtendwerkbesprekingen gaf en dank voor 
de laagdrempeligheid van je kamer. Ik heb 
erg veel van je geleerd.
De afgelopen vier jaar heb ik met 
verschillende mensen samengewerkt 
en dat is terug te vinden in meerdere 
hoofdstukken van dit boekje. Beste Dorien, 
Bronwyn, Hans en Mieke, het was zeer 
inspirerend en enthousiasmerend om met 
jullie van gedachten te wisselen over CD97 
antilichamen en om drie gezamenlijke 
stukken te schrijven. Alex en Regina, 
bedankt voor jullie hulp bij de pneumonie-
experimenten en de bijbehorende ELISAs, 
die ik bij jullie op het lab mocht uitvoeren. 
Dear prof. Medof, thank you for the 
opportunity to visit your lab for some mice 
experiments. I had a nice couple of weeks 
in Cleveland. FengQi, thanks for completing 
the experiments in chapter 5, you have 
been a great help. Laurien, bedankt voor 
de introductie in de wereld van het rollen. 
Ik kwam altijd met veel plezier naar Utrecht. 
Vera, zonder jouw hulp en gezelligheid op 
het lab was het een stuk minder geweest. 
Bedankt en succes met het afronden van je 
eigen promotie. 
Ik had het geluk veel lieve en leuke mensen 
mijn roomies te mogen noemen, sommigen 
wat langer dan anderen, maar allen even 
waardevol voor de nodige afleiding en 
gezelligheid. Ik begon mijn aio-carrière op 
G1 in de kamer van Ester, Godelieve, Nuno 
en Delfine, waar Kirsten en Felix later bij 
kwamen. Na de verhuizing naar K0 deelde 
ik een kamer Marjolein, Daphne, Madeleine, 
Kirsten en Delfine. Later volgden Alec, 
Margot, Leonie, Simone en Cristina. Lieve 
allemaal, bedankt voor jullie luisterende 
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Dankwoord

oren, de roddels, de snoeppot en alle 
gezellige momenten. Ook op het lab was 
het goed toeven met Alex en Sten (free 
hugs), Klaas, Felix, Ronald (boega, boega, 
boega), Berber, René Spijker, Kirsten, Kirstin, 
Pablo, Natasja en alle anderen op K0 en niet 
te vergeten, op G1. Dianne, ook jou wil ik 
bedanken voor de administratieve zaken en 
voor het feit dat je kamerdeur altijd open 
stond.
Naast pipetteren moest er af en toe ook 
een beetje aan het lijf gewerkt worden. 
Lieve Delfine, ik mis onze sportsessies, maar 
ook alle koffietjes en goeie gesprekken 
nog dagelijks. Er is veel veranderd sinds je 
verhuizing naar Arnhem, maar ik weet zeker 
dat we vriendinnetjes blijven.
Ook op het VUmc ben ik erg goed terecht 
gekomen in groep Geel. Joke, ik heb het 
erg naar mijn zin in jouw groep. Mijn 
nieuwe kamergenoten Jack, Rosalie en 
Renate, de muziek, koffie, de (hopelijk 
vaak terugkerende) kameretentjes en jullie 
gezelligheid maken dat ik me helemaal thuis 
voel. Rosalie en Elly, het is heerlijk met jullie 
te praten over alles wat er komt kijken bij 
het maken van een proefschrift, bedankt 
daarvoor. 
Mijn liefste paranimfen Wim en José. Wim, 
grote broer en voorbeeld, ik kan je moeilijk 
bedanken voor het feit dat je mijn broer 
bent, maar ik ben wel blij dat je het bent. Het 
voelt goed dat jij naast mij staat tijdens mijn 
promotie. José, mijn beste vriendinnetje, 
waar was ik zonder onze uren durende 
telefoongesprekken, je goeie adviezen, jouw 

humor, onze vakanties en weekendjes weg. 
Ik prijs mezelf erg gelukkig met de 17 jaren 
vriendschap die we er al op hebben zitten.
Het leven zou maar saai zijn zonder vrienden! 
Saskia, Anna en Wilma, het startte met ons 
vieren bij Biologie, maar de mannen zijn 
al jaren niet meer weg te denken uit onze 
club. (oud)Stout, naast dispuutsgenootjes 
zijn jullie fantastische vriendinnetjes. Geef 
mij een paklijst en ik vertrek zonder twijfel 
met jullie naar bestemming ‘onbekend’. 
Rianne, Jelma, Deborah, Monique en 
José (de thuisthuis-vriendinnetjes) en alle 
Maydayvriendjes, allemaal bedankt voor 
jullie interesse, weekendjes weg, saunaatjes, 
drankjes, feestjes, etentjes, wintersporten, 
zeilvakanties en alle andere dingen die het 
leven met jullie zo leuk maken.
Ook mijn familie verdient een plekje in 
het dankwoord. Lia, Rene, Natalie en 
Marjolein, dank jullie wel dat jullie mij 
onvoorwaardelijk hebben opgenomen in 
jullie gezin. Lia, zonder jouw steun, liefde 
en interesse, was ik niet zover gekomen. 
Bedankt voor alles. Pap en mam, dit boekje 
is opgedragen aan jullie, waren jullie er maar 
bij. Ook mijn schoonouders, Johan en Annie, 
wil ik bedanken. Vanaf het eerste moment 
voel ik me bij jullie thuis. 
Léon, liefde van mijn leven, zonder jouw 
hulp, begrip, interesse en grenzeloze liefde 
was ik niet zover gekomen. Als ik weer eens 
in de stress schoot, was jij het rustpunt waar 
ik op terug kon vallen. Ik heb zin in de rest 
van ons leven samen. Ik vind je lief.

Henrike
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