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Dankwoord 

 

Na het jarenlang schrijven, e-mailen en verbeteren en weer e-mailen en daarna verbeteren van 

manuscripten, wat geleid heeft tot de hieraan voorafgaande 148 pagina’s met voornamelijk 

wetenschappelijke teksten, ben ik nu toch aangekomen om (voor mij) het leukste onderdeel van mijn 

proefschrift te schrijven: het dankwoord. 

 Beste Sjoerd, hartstikke bedankt voor het bieden van de mogelijkheid om onderzoek te doen 

naar de genetische oorzaken van mannelijke onvruchtbaarheid. Net als jouw promotor dat ooit had, 

heb ook jij te maken gehad met een behoorlijk eigenwijze promovendus. Ik ben blij dat ik alle vrijheid 

had om zelfstandig veel dingen te doen en te leren, iets wat goed van pas komt in mijn huidige baan. 

Fulco, dank voor het vele malen corrigeren van ettelijke manuscripten en het goed inprenten 

van ‘mannen hebben een verstoorde spermatogenese’ en niet ‘mannen leiden aan een verstoorde 

spermatogenese’, ‘wat is het belang hiervan voor de kliniek?’. De teksten werden altijd beter na een 

correctie van F van der V.  

Ans, het was voor jou niet makkelijk om wegwijs te geraken in mijn manuscripten, maar ik 

denk dat jij je er toch goed doorheen geslagen hebt. Niets werd over het hoofd gezien, altijd stond de 

deur bij jou open en werd er snel tijd vrijgemaakt wanneer het nodig was. 

Remco, hoe vaak hebben wij niet plezier gehad op de werkvloer en daarbuiten? Hoe vaak 

heb jij mij niet geholpen? Ik kon mij ook geen andere paranimf voorstellen dan jij. Gedurende al die 

jaren ben jij er altijd voor mij geweest. Friends for life! 

Saskia, Suzanne, Cindy, de drie (en nu nog maar twee) analisten van het onderzoekslab die 

toch aan zo’n beetje alles hebben meeholpen van wat er tot stand is gekomen en wat in hoofdstuk 2 

t/m 7 beschreven is. Zonder jullie was óf het boekje een stuk dunner geweest óf was ik nu nog druk 

aan het pipeteren. Wat hebben jullie een bergen werk verzet. 

Collaborators from the Page lab: Steve, Helen, Laura, Tatyana, David…you guys rock! Was 

such a great experience to visit your lab October 2007. Whenever I had a question in Amsterdam: I e-

mailed and I got replies so fast. 

Former Page lab people: Steve and Julian. Always good to have such critical people to 

discuss ideas with and to write manuscripts with. Best of luck in Singapore and New York. Still using 

primer3 and the Y-chromosome STS browser ;). 

Gijs, Carrie, Truus, Janine, wat was het toch altijd een gezellige boel bij jullie en wat vond ik 

het leuk dat jij mij als onderdeel van jullie groep beschouwden. Bioscoopjes, uitjes, ik werd 

meegevraagd. Als ik advies nodig had dan kon ik jullie altijd bereiken en jullie hadden altijd interesse 

in mijn onderzoek.  

Dick, wat was het toch goed dat er tenminste nog één iemand aanwezig was die én smaak 

had voor goede voetbal(clubs) én ook nog eens honkbal fan was. Ik zal nooit Boston vergeten: op de 

hotelkamer met grote bakken popcorn naar honkbal kijken. 

André en Henk van het isotopen-lab, mooi dat ik toch weer snel mijn isotopen kon bestellen 

bij jullie. Ook al was ik (vaak) over tijd met bestellen, toch had ik ze op tijd binnen. De drop op jullie 

kamer was ook nooit verkeerd!. 
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Onno, Anita, Joan, Marianne, was prettig om met jullie samen te werken en gebruik te maken 

van jullie kennis (en dan met name wat betreft het q-pcr-en). 

Jan, helaas heb ik maar heel kort jou meegemaakt op het lab. Jij was toch echt de initiator 

van het Y chromosoom onderzoek. Zonder jou was dit proefschrift en waren ook andere 

proefschriften er niet geweest. 

Analisten en embryologen van het ferti-lab Corine, Hanneke, Veronique, Wendy, Marja, 

Annemiek, vaak genoeg gezellig kunnen beppen als ik weer eens moest wachten op mijn 

besprekingen of als ik tureluurs werd van de FISH tellingen. 

Collega’s van het AMC die mij geholpen hebben met advies of actief meehielpen met de 

experimenten zelf: Peter, Alwin, Marlie, Michael, Sylvia, Paola. 

Mede onderzoekers, Henrike, Sebastiaan, Ivo, Moniek, Elisabeth, Liesbeth, Clementine, 

Anna, Canan, Julia, Hooman, Bita, Jiska, Eleni, Morteza, Gianfranco, Madelon, Pieter, Wouter en 

Wouter, Jan-Willem, Pieternel, Stef. Veel van jullie zijn mij voorgegaan, de anderen wens ik heel veel 

succes. 

Beatrix, dank voor de hulp bij het regelen van de promotiezaken. 

Vrienden van thuis, David, Benjamin. Heb ik meer tijd, zit ik aan de andere kant van de 

oceaan…mea culpa. Richard, ik hoop dat je de hulp krijgt die je zo hard nodig hebt. Bram, moeten 

echt eens een keer tijd vrijmaken he? ;) 

Kanatsou family from Greece, Spiros, Stauroula and (re malaka) Baggelis. Thank you so 

much for accepting me and caring for me: ευχαριστω πολυ! I am looking forward for Igoumenitsa. 

 

Mijn ouders, Jan en Marion. Ik hoop dat jullie er overheen gekomen zijn dat ik geen dierenarts 

ben geworden. Ik wil jullie beiden zo vreselijk bedanken voor jullie support en steun op de momenten 

dat ik dat nodig had (en dat waren er wat zeg!). Dit boekje kunnen jullie dan ook zeker op jullie conto 

schrijven. Zonder een goede basis, stimulatie en motivatie kan er niets bereikt worden! 

 

‘Save the best for last’ is what masters instructed to their students. And so I did for this thesis. 

The final lines of this thesis are for a very special person: my sweet and beautiful Sofia. Dear Sofia, 

thank you so much for you everlasting support and love during my studies, during this writing process 

and in my personal life. You standing beside me while I will defend my thesis means the world to me. 

The future is ours. S’agapo para polu!  

 




