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Dankwoord

True happiness is only when shared
(Christopher McCandless)
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En toen, toen was het af…
 

Met het verlaten van het tropische eiland stortte ik me vol goede moed in het avontuur dat promo-

veren heet. Het avontuur was vooral actie, soms een thriller, leek wel science fiction,  of een sprookje, 

en nu…nu rest me enkel nog het schrijven van het happy end.

Promoveren doe je niet alleen, ‘we’re in this together’, was mooi gezegd en oh zo waar. En om niemand 

te vergeten wil ik beginnen met iedereen te bedanken die op zijn of haar wijze betrokken is geweest bij 

het tot stand komen van dit proefschrift. En dit beperkt zich zeker niet alleen tot de mensen die aan de 

inhoud van dit proefschrift hebben bijgedragen, maar ook zeker vrienden, familie en collega’s die hun 

aandeel hadden in het ontspannen, luisterend oor, interesse en steun tijdens deze promotietijd. Toch 

wil ik een paar mensen graag even apart benoemen.

Allereerst wil ik mijn promotor Paul-Peter bedanken voor de kans die je me gegeven hebt om mijn 

eigen promotieonderzoek te starten. Ook ben ik je dankbaar voor de vrijheid om me te ontwikkelen 

binnen mijn promotieonderzoek en een zelfstandig onderzoeker te worden. De laagdrempeligheid voor 

het benaderen voor vragen, discussies en helikopterviews waren  een fijne gewaarwording. De kans die 

ik van je kreeg om in mijn eerste jaar direct tot borrel-commissie benoemd te worden, greep ik van 

harte met beide handen aan en geeft aan dat je een gezellige afdeling ook erg belangrijk vindt! 

Mijn co-promotor, mijn dagelijkse steun en toeverlaat, Kris, je hebt het leventje van signaaltransductie, 

wetenschappelijk breed denken tot mijn leventje gemaakt. Maar naast het wetenschappelijke gedeelte 

hebben we een speciale band opgebouwd. Na wat wennen, en aanpassen van beide zijden, zijn we tot 

een goede samenwerking gekomen. Het begrip ‘duidelijke taal’ is ons niet vreemd en met altijd groot 

respect hebben we samen de ‘onduidelijkheden’ uitgesproken. NAC-Utrecht blijkt geen risicowedstrijd 

te zijn! Kris, ‘we’re in this together’ was zeker de laatste tijd ons credo. Dank je wel voor zowel de 

wetenschappelijke als de persoonlijke groei in deze 5 jaar! 

Rene van Lier, dank je wel alleen is niet genoeg voor je ‘kamer zonder drempel’.  Je bracht door alleen 

al te luisteren en je adviezen weer wat rust in de bovenkamer na een van mijn broodnodige instorm-

momentjes.

De onmisbare steun, zowel in het lab als daarbuiten, het luisterend oor en de ‘Daf, je moet ook eten, 

weg van die computer!’, Marjolein, wat had ik zonder je gemoeten? Ontzettend bedankt!

Dan ook voor de overige signal-leden. Sarah en Alek, it was wonderful to share so much time together 

in the ARIA ;-). Thanks for the scientific discussions, the social events and the laughter! Dion, je hebt 
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maar even op mijn project gezeten, maar was een grote hulp in al de ELISA’s en het onderhouden van 

onze vriendjes: de FLS! Joana, our mice-hours are also legendary, but also the first ACR, chasing the 

inflammatory cells with our beautiful 3D glasses, our trip to LA, I really enjoyed it, thanks!

Natuurlijk wil en kan ik de andere labmensen op KO en G1 niet vergeten, bedankt voor al jullie hulp, 

mee-help-zoek-acties naar antilichamen en celkweekvragen! 

Speciaal wil ik Marjolein Vinkenoog, Rodger en Corine bedanken voor al hun hulp bij de image-ana-

lyser, zonder jullie was menig plaatje niet zo mooi in mijn proefschrift gekomen!

Zonder wetenschappelijke input ben je nergens, graag wil ik alle stafleden, Rene Lutter en Martijn 

bedanken voor jullie waardevol technisch en inhoudelijk advies. Jörg en Robert, uit deze besprekingen 

is ook een mooie samenwerking voortgekomen, met als kers op de taart, een artikel in A & R! Bedankt 

voor deze fijne samenwerking!

Een speciaal woord van dank mag ook niet ontbreken voor Marleen, we zijn samen een klinische studie 

ingegaan, uren en uren achter de image analyser gezeten, maar het resultaat mag er zijn, 2 mooie 

artikelen!

Naast de samenwerking binnen de afdeling, heb ik ook een uitstapje gemaakt naar het neurogenetisch 

lab van Kees Fluiter. Kees en Jeroen V, mijn dank is groot voor alle hulp met de LNA-atjes, de PCR en 

andere verduidelijkingen rondom sequences en protocollen.

Arthrogen was vaak mijn uitvlucht. Vaste plek van de image-analyser maar vooral de plek van gezel-

ligheid. Fijne borrels,  thee-momenten en het letterlijke steuntje van Grote Karin! 

Lieve grote Karin , kleine Karin, Rodger, Pol en Jelle, wat was/is het gezellig met jullie!

Mijn oude en nieuwe kamergenootjes  komen ook heel wat dank toe. Sander en Pol, dank jullie wel 

voor de adoptie van het meisje uit het zuiden, fijn om gelijk onder jullie hoede genomen te worden. 

Amber, ik mocht je plekje warm houden tijdens je vakantie, en later je huis als fijn logeeradres, ontzet-

tend bedankt!!!

Robert, Natasja, Lena en Joana, dank jullie wel voor de gezelligheid en de thee-leut momenten! Van 

het fijne L1, kamer met ramen, naar K0, waar uitzicht niet te vinden was maar wel hele fijne kamer-

genoten. Henrike, Marjolein, Simone en Kirsten, heerlijk onze gezamenlijke cola-licht verslaving! Dank 

jullie wel voor alle gezelligheid!!

Delfine, wat was het fijn om af en toe lekker bij je te mogen logeren, weer even op te laden, een warm 

bad, letterlijk en figuurlijk. 
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Trotser kan ik niet zijn dat ik tussen mijn twee paranimfen Jeroen v R en Pol mag staan. Pol, een collega 

ben je al lang niet meer, niet meer in Amsterdam, maar ook zeker niet in mijn ogen. De mannen-cola, 

rode stieren, maar vooral ook jouw inzicht en ongezouten mening hebben me er vaak door heen ge-

holpen. Over je spoedcursus bier-drinken maar te zwijgen….je ben een echte vriend geworden! 

Jeroen v R, mijn oudste vriend, we kennen elkaar al jaren en net als wijn, onze vriendschap wordt ook 

met de jaren als maar beter en intenser. Wat geniet ik van de avondjes–even–vriendjes-onder-elkaar, 

van je luisterend oor en onverminderde interesse in alles wat ik doe. Ik kan me geen betere vriend 

wensen!

Vrienden en familie, gedurende deze periode heb ik heel wat klaag, huil, lach, ren en-vlieg momentjes 

gehad. Jullie maakten deze periode altijd weer een stukje lichter. De vrijdaagse avondjes met Marlies, 

de meidenweekenden (waar was ik zonder de verdwenen komkommer), de onbevangen lach en liefde 

van Nathan en Killian, de theemomenten  met Yvon en Myrthe en de vele, vele fijne etentjes met velen 

van jullie hebben me de energie en motivatie gegeven om door te zetten. 

Juul en Ria, jullie wil ik bedanken voor de niet aflatende steun en interesse. Ik voel me enorm thuis 

bij jullie!

Daan, Jan, Elvis, Rover & Wolf, ook een klein dankwoordje voor jullie. Daan voor het zussie zijn, het 

even bijkletsen en je kinderen. Jan, voor je muziek en vertrouwen. Elvis voor je ongekunstelde liefde, 

gezelligheid en lieve kadootjes. Koken uit het griezelkookboek, heel fijn. Rover en Wolf: elke keer ge-

niet ik weer als jullie er zijn.

Papa en Mama, waar was ik zonder jullie? De vrijheid die jullie me gaven om keuzes te maken,’ je mag 

kiezen wat je wil, als je maar een vak leert’; jullie liefde, wilskracht, passie en zelfs jullie zorgen hebben 

me geholpen te ontwikkelen naar waar ik nu sta. Ik ben jullie ongelooflijk dankbaar en hou van jullie. 

Last, but always first, Jeroen, waar kan ik de juiste woorden vinden om te omschrijven wat jij voor me 

betekent en hebt betekend in de afgelopen jaren. Je haalt het beste in me naar boven en na dit lange 

avontuur waarin het nooit een solovlucht was, gaan we nu verder met ons avontuur. Van Zuid naar 

Noord, thuis is pas bij jou!

Er was eens…en nog heeel lang en gelukkig, Skoda…. 




