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danKwoord
Mijn promotieperiode heb als erg leuk en leerzaam ervaren en ik wil graag enkele mensen 

bedanken die hier aan hebben bijgedragen. Dankzij jullie werd werken op K3 nog leuker en 

gezelliger. Jullie hebben mij direct, zo niet indirect geholpen met het tot stand komen van mijn 

proefschrift.

Grote waardering en dank gaan uit naar mijn promotor Ben. Ik heb in de laatste vier jaar 

enorm veel van je kunnen leren. Jouw manier van analyseren van problemen en vooral het 

opschrijven van wetenschappelijke bevindingen waren echt bijzonder leerzaam. Ook onze 

discussies heb ik altijd als erg interessant en constructief ervaren, vol met leuke nieuwe ideeën 

voor vervolg onderzoek. 

Bedankt Olivier, jij was mijn begeleider die mijn eerste jaar een kickstart heeft gegeven. Jouw 

wetenschappelijke input was onmisbaar, je bent een echte “out of the box” denker. We konden (en 

kunnen) het goed met elkaar vinden en ik vond het dan ook erg jammer dan je na een jaar vertrok. 

Gelukkig had ik in Joost (bedankt) een soort van adoptie begeleider, waarmee ik mijn 

wetenschappelijke ideeën en problemen kon bespreken. Ook met jou was de samenwerking in 

en buiten het lab top. De door jouw gefabriceerde kunstwerken die je mij soms liet zien waren 

meestal verbazingwekkend. O ja, en ik verwacht nog wel je beloofde supertijd op de 5000 

meter roeien!   

Mijn dank gaat uit naar de afdeling en enkele personen in het bijzonder. Allereerst Thijs, 

bedankt voor het buffelen, gokken, koffiedrinken en de whisky/bier avonden. Bedankt dat je 

mijn paranimf wil zijn. Onze congresreisjes naar het buitenland waren een waar avontuur! Stax, 

de Duitse biertjes en worstenkoning, bedankt voor de gezellige voetbalavonden en sporten. 

Ying Poi, bedankt voor jouw hulp, advies en inzet, zonder jou waren enkele projecten niet van 

de grond gekomen. Mootje, Bep en Wim-lex, (ex)superanalisten, bedankt voor al jullie hulp, 

gezelligheid en natuurlijk Mo’s bak- en kookkunsten. Ik hoop dat ik soms nog langs mag komen 

om hiervan te genieten, of samen naar de KFC te gaan. Bedankt Julia voor al je adviezen die 

mijn promotie mogelijk maakt, je blijft mijn biotech-moeder. Mijn kamergenootjes a.k.a mijn 

harem; Gies, Reneetje, Cyntia, Josti, Noepsie en Xio, bedankt voor al jullie gezelligheid en 

grappige gesprekken en fratsen! Carolien, bedankt voor het regelen van alle bureaucratische 

rompslomp die gepaard gaat met promoveren en publiceren.  Bedankt, Edje, Elly, Ilia, Rogier, 

der Ronnie, Stokbrood, Jeroen, Kwinten, Maarten, Lia, Rienk, Karin, Mireille, Stef, Steffi, Nikki, 

Emily en Fatima voor jullie hulp en gezelligheid.

Ik wil ook graag mijn vrienden bedanken, Jaap, Thomas, Roeland en Patrick. We kennen 

elkaar al bijna 20 jaar en steunen elkaar in alles. Ik denk dat jullie het niet echt hebben 

gerealiseerd, maar jullie zijn een fantastische uitlaatklep als het even tegenzit! Thanx matties, 

en Patrick in het bijzonder omdat jij mijn paranimf bent!

Mijn (schoon)familie wil ik bedanken voor de onvoorwaardelijke steun en vertouwen. 

Hoewel jullie geen flauw idee hebben wat wij eigenlijk allemaal doen als wetenschappers, 

zijn jullie toch altijd een luisterend oor geweest en hebben jullie het nodige advies gegeven. 

Hopelijk na het lezen van dit proefschrift wordt het allemaal een beetje duidelijker voor jullie ;).  

Dankjewel Lidia, mijn allergrootste maatje en lieve schat. Jouw steun en toeverlaat is 

natuurlijk onbetaalbaar. Jij zorgt ervoor dat ik me goed voel, me motiveert als het even niet 

lukt en zorgt dat ik er alles uit haal wat er in zit. Het zijn vaak de kleine onopvallende dingen die 

hiervoor zorgen, maar deze zijn o zo belangrijk voor me. 




