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DANkwoorD

Het heeft wat langer geduurd dan gepland, maar mijn proefschrift is af! Als ik terug 
denk aan de jaren op lab GMZ dan denk ik vooral aan de goede sfeer, gezellige collega’s, 
leuke uitjes en hoe veel ik heb geleerd van iedereen. Het was een periode van veel werk 
verzetten, positieve resultaten, maar ook tegenslagen overwinnen. En gelukkig had ik 
veel mensen om me heen die me hierbij geholpen hebben, daarom dit dankwoord.

Ronald, mede door jouw enthousiasme voor onderzoek en de manier waarop je dat 
kunt overbrengen op anderen, ben ik begonnen aan dit promotieproject. Ondanks de 
verschillende onderzoeken op het lab, heb je ook altijd veel interesse getoond in het 
MKD project. Bedankt voor al je kennis, adviezen en ideeën.

Hans, bedankt voor het begeleiden van mijn promotietraject. Het onderzoek is niet altijd 
makkelijk geweest, maar we hebben het tot een mooi einde gebracht en ik ben trots 
op de resultaten die we hebben behaald. Ik heb vooral veel geleerd van je correcties op 
mijn artikelen en proefschrift. Jouw schrijfstijl heeft ervoor gezorgd dat mijn stukken 
helder zijn met een duidelijke boodschap, nogmaals bedankt!

Merel, ik ben zo blij dat ik de laatste jaren samen met jou heb doorgemaakt, zonder 
jouw steun had het misschien nog wel langer geduurd. Dank je wel dat je altijd voor 
me klaar staat; om te luisteren, frustraties te delen, extra experimenten te doen, het 
inbinden van mijn manuscript voor de commissie (wat een werk!), dagje InDesign, maar 
natuurlijk ook voor alle gezelligheid en lol, onze etentjes waarbij we nooit uitgepraat 
zijn en je vriendschap. Ik ben blij dat je mijn paranimf bent.
Judith, mijn tweede paranimf! Naast dat je mijn zusje bent, ben je vooral mijn beste 
vriendin. Er onvoorwaardelijk voor elkaar zijn, is een bijzonder gevoel. Je hebt altijd je 
best gedaan om te begrijpen wat ik nou precies doe op het lab en je ingeleefd in mijn 
promotiestress. Onze wekelijkse ritjes met de paarden waren altijd een fijne afleiding en 
ontspanning. Ik ben supertrots dat je mijn paranimf wilt zijn.

En dan het cholesterolgroepje:
Marjolein, twee paardenmeisjes op hetzelfde project, wie had dat kunnen denken. 
Wat hebben we veel leuke dingen gedaan, Horse Event, Jumping Amsterdam, ritjes 
met de paarden en natuurlijk het (roze) cholesterol-uitje (toch iedereen op een paard 
gekregen!), maar daarnaast konden we ook goed samenwerken, zonder jou was dit 
boekje er niet geweest. Dank je wel voor alle pulldowns (ontelbaar veel!), je inzet en 
doorzettingsvermogen, maar ook voor je peptalks als ik het een keer niet zag zitten. 
Geen collega’s meer, wel vriendinnen!   
Saskia en Marit, mijn mede cholesterol-AIO’s, jullie hebben me wegwijs gemaakt op 
het lab en in het MKD onderzoek. Marit, het klikte vanaf het eerste moment, ik zal ons 
tripje naar New York niet snel vergeten. Saskia, ik heb met veel plezier met je samen 
gewerkt en bewonder je ondernemende karakter. Allebei bedankt voor alle hulp en 
gezelligheid, ik ben blij dat we nog steeds contact hebben. 
Janet, ook jij bedankt voor al je hulp bij experimenten, jij staat altijd voor iedereen 
klaar. Maar daarnaast heb ik ook veel plezier beleefd aan de klimcursus (ben ik niet veel 
zwaarder dan jij?) die we samen met andere collega’s hebben gedaan.
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Naast het cholesterolgroepje zijn er nog een aantal mensen erg belangrijk geweest 
voor het onderzoek beschreven in dit proefschrift. Simone, mede dankzij jou heb ik 
doorgezet en is hoofdstuk 2 tot stand gekomen, bedankt voor al je hulp en het delen 
van je ervaring, ik heb veel van je geleerd. Arno, zonder jou geen MS resultaten, wat 
hebben we een problemen gehad met de tandem-MS, maar je was altijd in staat om 
het apparaat toch weer aan de praat te krijgen en uit te zoeken waarom kolommen 
niet meer deden wat ze moesten doen, bedankt voor het meten van al die honderden 
samples! Ook de rest van de MS-groep en Wim, bedankt! Sander, met jouw MKD 
achtergrond kon ik altijd bij je terecht met vragen, bedankt voor je interesse in mijn 
onderzoek en je motiverende ideeën en adviezen.

Toen ik net begon met promoveren was er een grote groep AIO’s werkzaam op lab 
GMZ. En wat een leuke groep! Naast het bespreken van experimenten, het delen van 
promotiestress, maar ook het vieren van publicaties, hebben we vooral ook veel lol gehad 
tijdens de vele AIO-etentjes, borrels en het bedenken van grappen om uit te vechten 
welke AIO kamer nou echt de leukste was. Mijn kamergenoten: Riekelt, ik ben zo blij 
dat ik ruim 4 jaar naast je heb mogen zitten. Lief en leed (hoeveel tranen kan iemand 
laten?) hebben we gedeeld en ik vind het knap dat je het met me hebt uitgehouden. 
Maar ik mis vooral onze gesprekken over van alles en nog wat, dat ik je stoel niet meer 
naar beneden kan laten zakken (is gewoon echt grappig!), en onze discussies over 
pietluttige details in de opmaak van figuren. Dank je wel dat je er altijd voor me was en 
ik ben blij dat je weer terug komt naar Nederland! Annemieke, vrolijke en chaotische 
meid, gelukkig hebben we contact gehouden, veel succes met het afronden van je 
promotie! Maar ook Jasper (we zijn toch maar mooi de morele winnaars!), Marc (nooit 
meer eating is cheating!), Robert-Jan, Pedro, Daan, en later Michel, Nellie en Catherine 
bedankt voor de goede sfeer in de AIO-kamer. 
En natuurlijk de (ex-)AIO’s uit de andere kamer: Malika (altijd bizarre verhalen), Roos, 
Naomi ((ex-)AIO-eten planner), Jolein, Ference, Wouter, Claire, Cátia, Paula, Sara, en 
Odette, zonder jullie was het een stuk minder leuk geweest, bedankt!

Verder zijn er veel mensen binnen lab GMZ die ik wil bedanken voor alle praktische hulp, 
discussies en adviezen bij werkbesprekingen, en natuurlijk de mentale steun. Judith de 
V. en Solange bedankt voor jullie hulp bij het muizenwerk. Petra en Patricia bedankt 
voor het opstarten van alle cellijnen. Rob, kamergenoot, bedankt voor je frisse kijk 
op mijn onderzoek en het delen van al je kennis en ervaring. Inge en Heleen bedankt 
voor de gezelligheid op het lab. Lodewijk, Carlo, Jos, Conny, Mirjam, Leila, Sacha en 
Stephan, dames van de DNA diagnostiek: Maaike, Wendy, Janet H. en de Nucleotide 
groep: René (chaos met de organisatie van de labdag, gelukkig hadden we Femke nog), 
Rutger (en dan zeggen ze dat ik veel praat), Lida Z. (chocoladetaart!), Jeroen R., Jerry, 
en Judith M, bedankt voor alles! 
Maar ook de mensen die het lab draaiende houden wil ik graag bedanken. Maddy, altijd 
opgewekt en behulpzaam, heel erg bedankt voor het regelen van alle promotiezaken. 
Rally, Gerrit Jan, Suzan, Annemarie, Radna, Michel, Jan, Annelies, Moniek, Desi en 
Annie bedankt voor alles, van bestellingen tot schoon glaswerk.
Als laatste wil ik alle GMZers, van de diagnostiek en de research, bedanken voor de vele 
gezellige borrels, labuitjes, lunch en koffiepauzes en de goede sfeer op het lab!
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Mijn nieuwe collega’s van het NKI wil ik ook bedanken voor hun steun, medeleven en 
interesse tijdens het afronden van mijn proefschrift.

Naast alle collega’s zijn natuurlijk ook alle mensen buiten het lab heel belangrijk om een 
promotieonderzoek te kunnen doorstaan. Ondanks dat de meeste familie en vrienden 
niet veel zullen begrijpen van de inhoud van dit boekje, heeft iedereen altijd veel 
belangstelling getoond voor mijn onderzoek en meegeleefd met alle promotieperikelen. 
Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie interesse, steun, en geduld, maar ook voor de 
afleiding en ontspanning in de vorm van etentjes, feestjes, goede gesprekken, festivals 
en vakanties. Daniëlle, eindelijk ben ook ik bijna gepromoveerd, zullen we nu weer meer 
tijd hebben om af te spreken, je bent een lieve vriendin! Petra, Sharon en Debby, ondanks 
dat we zo ver uit elkaar wonen, zien we elkaar altijd bij belangrijke gebeurtenissen, 
bedankt voor jullie vriendschap en ik ben blij dat jullie bij mijn verdediging zijn. Chantal, 
bedankt voor het aanhoren van al mijn geklaag over proeven en schrijfwerk en dat 
je me altijd overal mee naar toe hebt gesleept, van feestje tot festival, alles was even 
gezellig! Monique, of het nou over paarden, werk of de nieuwste roddels gaat, wij 
kunnen overal over praten en met jouw relativeringsvermogen heb je me uit menig dipje 
gehaald en daar ben ik je heel erg dankbaar voor! Josien, bedankt voor alle etentjes en 
lieve smsjes, wat een support! Daarnaast heeft ook mijn familie enorm meegeleefd, ik 
zie jullie op de promotie! Lieve Oma, jij gelooft in mij als geen ander, ik ben ontzettend 
blij dat ik je mijn proefschrift nog kan laten zien!

Lieve Judith (paranimf) en Ralph, ik had me geen betere zus en zwager kunnen wensen, 
jullie staan altijd voor me klaar en samen met James en Winston zorgen jullie voor veel 
gezelligheid. Ik ben dol op die twee jongens!
Lieve papa en mama, zonder jullie onvoorwaardelijke steun en liefde had ik het 
waarschijnlijk niet gered. Ik weet dat wat er ook gebeurt, jullie altijd achter me staan 
en dat uiteindelijk alles goed komt. Jullie zijn trots op mij, maar ik ben minstens net zo 
trots op jullie! Bedankt voor alles! 

Linda


