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Dankwoord

Allereerst ben ik het leven intens dankbaar dat ik gezond en omringd door allen die 
mij dierbaar zijn, het dankwoord voor mijn proefschrift mag schrijven. Ik kan met 
volle overtuiging zeggen dat de weg naar promoveren niet eenzaam is geweest en dat 
het mij met zovelen in contact heeft gebracht, die op hun eigen manier hun speciale 
bijdrage hebben geleverd.

Mijn Promotores
Zeergewaardeerde Daniël, jij bent de initiator van mijn promotietraject geweest. 
Bedankt voor de mogelijkheden die jij mij hebt laten zien en voor de potentie die je 
in mij zag. Ik kijk met plezier terug naar mijn eerste onzekere stapjes in de kliniek bij 
jou op de Kinderchirurgie afdeling en ben dankbaar voor de begeleiding die je mij hebt 
gegeven. Jouw advies om niet  “ op te gaan in de grijze massa” zal ik niet vergeten.
Zeergewaardeerde Wout, jij hebt mij geleerd om wetenschappelijk onderzoek te doen. 
Voor mij ben jij de “kernwetenschapper”. Ik ben nog steeds onder de indruk van je 
enthousiasme, bevlogenheid, scherpe kritiek en eerlijkheid.  Bedankt voor je flexibiliteit 
die het voor mij mogelijk maakte om zowel onderzoek te doen, als ook mijn opleiding 
tot kinderarts te continueren. En niet te vergeten bedankt voor je bereidwilligheid om 
tot (zeer) laat in de avond nog” brandende” vragen te beantwoorden. 

Mijn Co-promoter
Lieve Ingrid, bedankt voor de fijne samenwerking die wij altijd hebben gehad.  Jouw 
rustige, kritische karakter heb ik regelmatig bewonderd. Het was prettig om met jou 
ook de niet-werk gerelateerde ervaringen te kunnen delen.

Mijn promotie commissie
Prof.dr. H.N. Caron, Prof.dr. H.A. Heij, Prof.dr. H.S.A. Heijmans, Dr. J. Hulscher,  Prof.dr. 
F. Lemaigre,  Prof.dr. H.J. Verkade, mijn oprechte dank  voor het beoordelen van mijn 
proefschrift en het zitting nemen in de promotiecommissie. Dear Prof.dr. F. Lemaigre, 
many thanks for coming all the way to Amsterdam for the defense ceremony.

Mijn paranimfen
Lieve Wil, zonder jou was het vast niet gelukt. Bedankt voor je engelen-geduld als er 
toch weer “teentjes ge-PCRd” moesten worden,  “nog meer levers geisoleerd moesten 
worden” en toch ook “nog een immuno”  of  “nog een lightcycler” gedaan moest 
worden. Ik heb heel veel van je geleerd zowel binnen als buiten het lab en ben blij dat 
jij degene bent die op mijn belangrijke dag naast mij zal staan.
Lieve Sharon, dierbare (schoon)zus, het was en is nog steeds fijn om iemand te 
hebben die begrijpt wat mijn leven als assistent in opleiding in combinatie met 
promotie-onderzoek inhoudt. Het is speciaal om zowel de dagelijkse dingen, als het 
werk-gerelateerde met jou te kunnen delen en ik ben je dankbaar dat je altijd voor mij 
klaarstaat.
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Mijn collega’s van het Levercentrum/Tytgat Instituut
Gedurende de jaren waarin ik op het Tytgat Instituut, voormalig Levercentrum (het 
precieze aantal noem ik niet) heb rondgelopen, heb ik van velen, waarvan een groot 
deel er al lang niet meer aanwezig is, heel veel steun, gezelligheid en warmte mogen 
ontvangen. Lieve Theo, jouw geduld en bereidwilligheid zal ik nooit vergeten, ik heb 
heel veel van je geleerd. Jacqueline, ook van jou heb ik veel geleerd, bedankt hiervoor 
en het is fijn dat ons eetclubje zo een succes is. Prof. dr. Ronald Oude-elferink, bedankt 
voor je waardevolle wetenschappelijk kritiek en niet te vergeten je Sangria!
Milka, Youji, Jan Stallen, Maarten, Onard, Marianna, Vesna, Wisuit, Etsuko, with you 
it all started, it seems ages ago! Youji, I am happy to have a dear friend in China, 
hope to see you again soon. Milka and Sasha, I cherish our friendship and enjoy the 
coincidence of being your almost-neighbour. Jurgen, mijn favoriete ” allochtoon”, 
bedankt voor de verfrissende en succesvolle samenwerking. Johan en Rudi bedankt 
voor jullie onmisbare hulp bij de ELISA’s en galmetingen. Coen en Piter, bedankt voor 
jullie waardevolle bijdrage aan de discussies tijdens mijn werkbesprekingen. Jan 
Ruijter, bedankt voor je onmisbare ondersteuning met de statistiek. Marian, Nanda 
en John, bedankt voor jullie hulp bij het maken van mijn transgenen. Cindy, Karin en 
Suzanne, bedankt voor technische hulp met de muizen, maar vooral ook voor jullie 
fantastische humor. Cindy, succes met je eigen promotie-traject! Madeleine, mijn 
eerste studente, bedankt voor je hulp met het opstarten van de DLK1 kleuringen. 
Víola, mijn tweede studente, maar tegelijkertijd ook collega-arts-assistent, bedankt 
voor je hulp met onze Notch2-knockouts, het is een mooi stuk geworden!, ik kijk uit 
naar jouw promotie. Serge, mijn laatste kamergenoot, bedankt voor de interessante 
gesprekken, die mij zeker door de laatste maanden heen geholpen hebben, ik heb 
genoten van je bizarre humor. Ying, Brenda and Cathy, it was a short, but nice time, 
thanks. Mona, bedankt voor je ondersteuning door de jaren heen. Kam, Marianne en 
niet te vergeten Orlando, bedankt voor jullie ondersteuning. Bij deze ook mijn dank 
aan alle dierverzorgers in het ARIA die zich hebben bekommert om mijn muizen.

Mijn collega’s van het Emma Kinderziekenhuis en het OLVG
Door mijn heen-en-weer gependel tussen kliniek en laboratorium heb ik ook in het 
Emma veel fijne mensen ontmoet die mijn langdurige traject aangenamer hebben 
gemaakt. Maarten en Christiaan, met jullie ben ik samen begonnen op de zuigelingen 
afdeling, jullie inmiddels gepromoveerd kinderarts, mijn tijd komt nog. Ik heb 
genoten van ons contact door de jaren heen en hoop dat wij dit zullen voortzetten. 
Lieve, Leontien, jij en ik, in ongeveer hetzelfde schuitje bijna zeven jaar geleden, wat 
begrepen wij elkaar goed en gelukkig is het voor ons beiden even goed afgelopen, ik 
waardeer onze vriendschap enorm. Lilian Fa Si Oen en Wilmy Wellerdieck, bedankt voor 
jullie niet- alleen-secretariele ondersteuning door de jaren heen. Lieve Kinderartsen 
en arts-assistenten van het OLVG, mijn periode aldaar was enorm leerzaam, Anne van 
Kempen, bedankt voor je interesse en flexibiliteit met betrekking tot het voortzetten 
van mijn onderzoek.
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Mijn vriendinnen
Lieve Monique B, Monique D, Rashidah, Nadira en Joan, bedankt voor jullie trouwe 
vriendschap, gezelligheid en blijvende interesse in mijn doen en laten door de jaren 
heen, ik ben ook trots op jullie! 
Lieve Saskia, huwelijkskaart, bedankkaart, geboortekaart en nu de layout van mijn 
proefschrift, je bent een fantastisch, creatief mens, en dat alles naast een baan en 
twee kinderen. Bedankt voor je geduld, begrip, flexibiliteit en bovenal je vriendschap! 

Mijn Familie
Lieve, lieve Pa en Ma, bedankt dat jullie tropisch Suriname hebben ingeruild voor 
(koud en nat, maar soms ook lekker warm) Nederland om ons een betere toekomst 
te bieden en er daarbij ook voor ons te zijn. Ik ben intens dankbaar dat jullie altijd 
trots op mij waren en zijn, onafhankelijk van wat ik uiteindelijk met mijn carriére 
wilde gaan doen. Ik weet dat papa stiekem een beetje opgelucht was toen ik voor de 
derde maal uitgeloot was voor Geneeskunde en derdejaars Medische-Biologie studente 
was, omdat hij vond dat ‘werken op het lab toch beter bij een vrouw past’, maar nu 
heeft hij ingezien dat het niet waar is. Bedankt voor jullie onaflatende liefde, steun en 
vertrouwen in mij.

Lieve Faisal en Feroz, mijn grote broers, bedankt voor jullie lieve opmerkingen, sms-
sjes en gesprekken op de momenten waarop ik het nodig had. Ik ben ook enorm trots 
op jullie allebei! Lieve Francis, bedankt dat je zo goed voor mijn broertje zorgt, daar 
geniet ik ook van.
Lieve Diane, mijn tante en beste vriendin, jouw wijze woorden, liefde, humor en steun 
hebben mij er vaak doorheen geholpen, together, forever.
Lieve Frans en Ardie, mijn dierbare schoonouders, bedankt voor al jullie liefde en steun 
in de afgelopen jaren. 
Lieve Oma Joke, ik ben blij dat jij, als enige van mijn grootouders, deze bijzondere dag 
met mij gaat meemaken, ik hou van je.
Lieve Oma Joosje, ik hoop dat je al wiegend in je schommelstoel op je balkon in 
Suriname op 23 februari 2012 aan mij zult denken.
Lieve ooms, tantes, nichtjes en neefjes ik ben blij dat ik geboren ben in een warme 
Surinaamse familie en ben bij dat jullie deze dag met mij zullen delen.
Allerliefste Marijn en Isabel, met jullie is het altijd goed. Marijn, jij bent mijn “Hero and 
the wind beneath my wings”. Ik ben reuzetrots dat jij straks ook je proefschrift af hebt!
Isabel, jij bent het licht in mijn ogen.

“They who reach the top, first must climb the hill”
Opa Max Etnel

(from: “persevere” a poem in Royal Readers no.2)
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