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Dankwoord 
 
Bianca, ten eersten bedankt voor de kans om in 
jou groep promotieonderzoek te mogen doen, 
ik heb er altijd graag gewerkt. We waren t niet 
altijd eens met elkaar over alles, maar toch (of 
juist daardoor?) heb ik veel van je geleerd in 
deze vier jaren en ik denk dat t zeker een succes 
was. Je had altijd tijd om naar mislukte proeven 
en frustrerende resultaten te kijken en je bleef 
er positief over (in tegenoverstelling tot mij �), 
dat heeft erg geholpen. 
Christel, het was fijn om jou input te krijgen 
tijdens werkbesprekingen hier in t AMC. 
Bedankt dat je weer eens helemaal naar 
Nederland wil komen om op mijn verdediging 
mijn promotor te zijn. 
Hergen, wat een drama toen je wegging! Maar 
uiteindelijk hebben we ons goed gered en ook is 
het natuurlijk veel rustiger hier zonder dat 
geschreeuw op te gang door jou, om jou en 
tegen jou! � Ik heb geruchten gehoord dat jij 
per 1 september weer hier in t AMC aan de slag 
gaat, het zal toch niet… ?!? 
Maho, our cloning queen, it was great to have 
you in the lab! You immediately took me out for 
drinks and a social life and we had a lot of fun, 
although, as you mentioned, you much prefer 
my company after 6 pm �. And thanks for 
helping me with some molecular work.  
Sean, I think you suffered the most from my 
lab-moods, thanks for holding on and always 
taking the time to help me with my right-now-
actually-preferably-yesterday matters. All the 
best back in the US. 
Se French couple, Mireille and Nicolas, thanks 
for many nice evenings with too expensive 
French wine and way too many bottles of that 
Albert Heijn prosecco, en weekeindjes weg, I 
guess we keep going out here in Amsterdam 
and I am looking forward to go lost in 
translation in Japan!  
Remko, kijk, ik heb er nog wat meer van 
gemaakt van je pet transcriptie factor, bedankt 

voor al je hulp en geduld, te pas of te onpas – 
altijd kreeg ik een antwoord op mijn vragen, 
sinds je weg bent uit het AMC heb ik je dan 
maar gestalkt via skype.  
Wendy, al die dagen naast elkaar in de 
koffiekamer… gelukkig was er vaak iets te 
roddelen �. Nu gaan we HET bijna tegelijkertijd 
doen, ik zal erg jaloers op je zijn die vrijdag 
avond! Succes met je nieuwe baan. 
Anja, je bent er ook bijna, nog veel succes!  
Tim, het was fijn met jou af een toe op het lab 
over de belangrijke dingen in het leven praten. 
En dan heb ik niet eens over voetbal… 
JJ, I know the heritage is a heavy burden… make 
the best out of it! Not too much fooling around 
and singing in the lab… � 
Ferenc, ‘t was zeker vaak gezelligheid met jou! 
Zet m op daar bij die Amerikanen. 
Kees, bedankt voor een gezellig praatje af en 
toe bij een kopie thee… en ik wil best weer eens 
een ‘brief’ uit Duitsland voor je vertalen! 
Berend, fijn dat je altijd tijd had voor mijn 
celletjes, ook als ze geen kleur hadden of twee 
keer moesten worden gesoort omdat iemand 
(?) die fracties weer had gepoold.  
Ramon, Tom, Thijs, Mark’s, Etsuko, Caroline, 
Rachida, Arjen en de rest van t clubje: bedankt 
voor de jaren gezellige werksfeer.  
Liefje, bedankt voor je steun, wat fijn dat je er 
bent. 
Und natürlich, e Danggschön minere Family, 
Schwesterhärz, kum mi schnäll wieder mol cho 
bsueche, sisch immer so luschtig mi dir, Mutti 
und Paps, merci für euri Unterstüzig (finanziell, 
aber vor allem au mental ;). Al die Joor…. sisch 
jetzt doch no bits öbbis drus worde! 
 
Oh... now its finished… wow, it was quite some 
work… And I really couldn’t have done it 
without you guys. Thanks. 
 
 
Heike 

 
 


