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Dankwoord

Hè, hè, het heeft even mogen duren, maar dan ligt hier toch eindelijk mijn proefschrift. 
Aangezien ik dit alles natuurlijk niet alleen heb gedaan, wil ik graag van de gelegenheid 
gebruik maken om op deze twee laatste en ongetwijfeld meest gelezen pagina’s van mijn 
proefschrift een aantal mensen persoonlijk te bedanken.

De eerste in dit rijtje is natuurlijk Arnoud. Om een of andere onverklaarbare reden heb je 
mij bijna zeven jaar geleden aangenomen om op het nesprin-3 project te gaan werken 
en gek genoeg heb ik daar in al die jaren geen moment spijt van gehad. Het vertrouwen 
en de vrijheid die je me in die periode hebt gegeven en het feit dat ik altijd bij je kon 
binnenlopen en je werkelijk waar van alles naar het hoofd kon slingeren, hebben er samen 
voor gezorgd dat naar het lab gaan voelde als thuiskomen. Alhoewel ik me inmiddels 
begin af te vragen of ik ergens anders nog wel zou kunnen functioneren ;-).

Wie ook zeker hebben bijgedragen aan mijn tijd in het lab zijn mijn twee ‘model’-
paranimfen. En met dat ‘model’ bedoel ik hier natuurlijk niet jullie voorbeeldige karakters, 
maar het feit dat jullie achter de twee diermodellen in mijn boekje zitten. Maaike (knock-
out muis) Kreft, ik denk niet dat dit boekje er had gelegen als jij er niet al die jaren was 
geweest. Hoewel je experimenteel gezien een belangrijke bijdrage heb geleverd, was je 
nog vele malen belangrijker als klankbord, lunchmaatje en buurvrouw in het lab. Ik ben 
blij dat je ook tijdens mijn promotie aan mijn zijde zult staan. Ruben (zebrafish) Postel, 
ik heb met veel plezier met je samengewerkt en je hebt ervoor gezorgd dat ik mijn 
vooroordelen over Limburgers heb moeten bijstellen. Ik vind het fascinerend om te zien 
hoe snel jij mensen kunt doorgronden en ben vereerd dat ook jij aan mijn zijde zult staan.

En dan zijn er natuurlijk nog vele anderen binnen het instituut die op een of andere 
manier hun bijdrage hebben geleverd. Ik ga zeker geen poging doen om jullie allemaal 
te noemen, dus hier volgt een kleine selectie. Kevin, you took me under your wing when 
I just arrived in the lab and helped me a lot with the first paper. Norman, altijd bereid 
om input te leveren tijdens de werkbesprekingen. Aan jouw werkethos kunnen een hoop 
mensen, waaronder ikzelf, een puntje zuigen. Ingrid, dank voor de experimenten die je 
voor meerdere hoofdstukken in dit boekje hebt uitgevoerd. Pablo, you are one of the 
kindest persons I know. Thanks a lot for your help with the migration assays. Marjon, het 
is altijd fijn om je hart te kunnen luchten bij iemand die in hetzelfde schuitje zit. Bedankt 
voor de vele etentjes! 

Of course also my three students cannot go unmentioned in these acknowledgements. 
Rabab, Simon and Benjamin, supervising you was a great but rewarding challenge and I 
probably learned just as much from it as the three of you hopefully did.

Van de afgelopen zes en een half jaar heb ik bijna een half jaar onderweg doorgebracht als 
forens. Natuurlijk was ik niet altijd even enthousiast als ik weer vroeg mijn bed uit moest 
om de trein te halen. Gelukkig zijn er in al die jaren heel wat mensen geweest die me 
voor korte of langere tijd gezelschap hebben gehouden. Nurçan, Marjolein, Linda en alle 
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anderen, bedankt voor de gezellige uurtjes in de trein waarin we ons ei kwijt konden en 
nieuwtjes of frustraties konden delen. 

Dan is het nu tijd om mijn dankwoord traditioneel af te sluiten. Mama, papa en Jeroen, 
bedankt dat jullie altijd voor me klaar staan en de afgelopen jaren altijd bereid waren om 
de ongetwijfeld soms totaal onbegrijpelijke verhalen uit het lab aan te horen. Het is mede 
dankzij jullie dat dit boekje hier nu ligt.

Mirjam




