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Dankwoord
En dan nu het stukje dat iedereen leest, wat betekent dat ik mijn boekje helemaal af heb: het 

dankwoord! En natuurlijk ook het gedeelte om iedereen te bedanken die mij gedurende al die 
jaren die ik aan dit boekje heb besteed hebben geholpen en gesteund.

Als eerste wil ik graag alle buisjes- en bloeddonoren van Sanquin bedanken voor het letterlijk 
bloeden voor dit proefschrift. Zonder al dat bloed was dit proefschrift zeker niet in deze vorm 
tot stand gekomen.

Robin, heel erg bedankt voor alle hulp, adviezen, (on)zinnige discussies en onovertroffen 
hoeveelheid enthousiasme. Ook al had je me opeens geërfd door leiding te gaan geven aan 
de rode cel groep vond ik onze samenwerking erg goed en heb ik met veel plezier met je 
samengewerkt. Je deur stond echt altijd voor mij open. Ik zal onze gezamenlijke colatjes missen.

Dirk, bedankt dat je me hebt aangenomen en de kans hebt gegeven om dit onderzoek te doen. 
Hoewel je van alle leidinggevenden altijd de meest rustige was had je altijd zeer waardevolle 
adviezen. Ook de enorme hoeveelheid kennis die je hebt over het bewaren van rode cellen was 
zeer waardevol en je stond altijd klaar als ik weer met een vraag aankwam. 

Arthur, ondanks dat het contact tussen ons minder werd toen je naar het AMC verhuisde 
om daar professor te worden, heb ik je input in mijn onderzoek altijd gewaardeerd. Jouw kennis 
over alle metabole pathways en assays heeft enorm geholpen om de eerste hoofdstukken tot een 
mooi verhaal te maken. Ook heel erg bedankt voor jouw kritische blik op mijn manuscripten en 
op alle hoofdstukken van dit boekje.

Timo, Rob, Dirk, Taco en Laura, jullie ook allemaal heel erg bedankt voor alle adviezen en 
kritische opmerkingen tijdens onze maandagmiddag en woensdagochtend besprekingen. Ook 
buiten de werkbesprekingen stonden jullie altijd klaar als ik nog een vraag had en dat heb ik 
zeker gewaardeerd. En Rob, nog veel succes met het afronden van je eigen promotieonderzoek.

En dan de analisten die allebei heel veel werk voor mij hebben gedaan, Petra en Herbert. Ik 
heb met heel veel plezier met jullie allebei samengewerkt. Herbert, heel erg bedankt voor alle 
hulp met de bewaarstudies. Jouw planning en nauwkeurigheid zorgden ervoor dat deze allemaal 
zonder problemen zijn verlopen. En Petra, heel erg bedankt dat je mijn paranimf wilde zijn en 
ook alle hulp met de vele assays die we hebben uitgeprobeerd en opgezet. Ook al leek het er af 
en toe op dat de experimenten helemaal geen relatie meer met elkaar hadden is alles toch zeer 
mooi samengekomen in de laatste hoofdstukken. Jullie zijn nu allebei van het fundamentele 
onderzoek afgestapt en ik wens jullie heel veel succes en plezier in jullie nieuwe carrières!

Elena en Boukje, many thanks for all the useful work discussions and being part of the red 
cell team. And of course also for all the fun we had both inside and out of the lab. You are a great 
team together, as we already saw with all the mass spec samples ;) Good luck with your own PhD 
Elena, I am looking forward to your thesis in a couple of years.
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Ook wil ik Richard, Mya en Eric bedanken voor alle hulp bij het opwerken van het bloed om 
er rode cel concentraten van te maken, ze te bewaren en vervolgens te analyseren. Met wat voor 
vraag of probleem ik ook kwam, jullie hielpen echt altijd.

En natuurlijk wil ik ook alle andere BTT-ers, BCR-ers, RCD-ers en de secretaresses 
bedanken. Ik heb al die jaren met heel veel plezier op Sanquin gewerkt en dat kwam echt door 
jullie allemaal. Ik vond het echt super zoals je altijd door iedereen werd geholpen als je weer 
met een probleem zat. Ik heb ook heel veel plezier gehad bij onze borrels, bbqs, het squashen 
en al die andere activiteiten die we hebben ondernomen. Het was het ook altijd super gezellig 
op het lab. De eeuwige discussie over de muziek zal ik ook niet meer vergeten. Ik wens iedereen 
superveel succes met het afronden (of het opbouwen) van hun boekje! Aangezien ik nu weer ga 
samenwerken met MCB zal ik jullie allemaal vast nog wel een keer zien.

Ik wil de MCB-ers toch ook bedanken voor al hun steun tijdens de borrels en ook voor alle 
spullen die ik altijd van ze mocht “lenen”. Speciale dank toch even aan Erik en Floris voor alle 
hulp met de confocaal, FACS en cell sorter en voor de hulp om toch zo veel mogelijk kleurtjes 
in FACS en confocaal samples te krijgen. Aangezien ik nu met jullie samenwerk zie ik jullie 
allemaal zeker weer.

Esther en Sander, ook jullie heel erg bedankt voor de hulp bij zowel het uitvoeren van de 
experimenten met de stollingscascade, als de discussies die daaruit voortkwamen.  Met deze 
experimenten vind ik hoofdstuk 5 een stuk waardevoller.

Eva, zonder de hulp van jou en alle andere mensen die bij Sanquin Zuid-Oost werken en 
doneren, had ik nooit zulke mooie studies kunnen doen met dubbele afnames. Hoewel we niet 
veel contact hadden waren jullie altijd bereid om die afnames te doen en werd ik altijd hartelijk 
ontvangen.

Esther, heel erg bedankt dat je mij deze kans geeft om als post-doc op je nieuwe afdeling aan 
de slag te gaan ook al maak ik een behoorlijke switch in onderwerp. Ik wil de andere AMC-ers 
ook heel erg bedanken dat ze me zo hebben opgenomen in de groep, hoewel deze echt nog maar 
net begonnen is en de labs nog niet allemaal af zijn. Hopelijk kunnen we eind dit jaar alle labs 
ook echt gaan gebruiken en loopt alles gewoon.

En dan mijn vrienden; als eerste de “zaterdag-groep”. Frank, Geerd, Henco, Kris, Peter, Thijs 
en Tim, hoewel jullie echt geen idee hadden wat ik nu allemaal deed (“gozer, ik heb echt geen 
idee wat jij eigenlijk allemaal doet, maar misschien zien we dat wel op het eind”) hebben jullie 
altijd voor de nodige afleiding gezorgd in de vorm van spellen, games, films en al het andere 
wat we zo goed kunnen. Heel misschien dat jullie na dit boekje en mijn verdediging iets meer 
begrijpen van waar ik nu allemaal 4 jaar lang mee bezig ben geweest. Ik ben echt superblij dat 
ik jullie, voor de meesten 16 jaar geleden, ben tegengekomen en we na al die tijd nog steeds 
vrienden zijn.
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En dan de “zondag-groep” natuurlijk. Joris, Maarten, Michel, Rolf, Ruben en weer Tim. Ik 
ben jullie tegengekomen op de spellenvereniging (ook alweer 13 jaar geleden) en ondanks dat die 
er niet meer is hebben we mooi de traditie voortgezet. Heel erg bedankt voor alle vermakelijke 
avonden die we hebben gehad! Titsia, heel erg bedankt dat we eens in de 2 weken je man en tafel 
mogen lenen ;)

Geerd en Anneleen, nogmaals heel erg bedankt voor de prachtige kaft die jullie hebben 
gemaakt. Ik was er al blij mee toen ik het voor het eerst zag, maar nu het zo helemaal mooi 
gedrukt om mijn proefschrift heen zit vind ik het nog mooier.

Paps en mams, hoewel dit het dankwoord is voor dit boekje, wil ik jullie gewoon bedanken 
voor alles. Jullie hebben mij onvoorwaardelijke steun en liefde gegeven en daar ben ik enorm 
dankbaar voor. Zonder jullie was dit niet gelukt.

Tom, mijn broertje en nu ook paranimf. Ik vind het echt mooi dat na alles wat we al hebben 
meegemaakt ik jou naast mijn zijde heb tijdens mijn verdediging. Hoewel je natuurlijk ook 
tot de vrienden behoort, wil ik jou toch apart bedanken voor alle steun en afleiding van alle 
afgelopen jaren.

En als laatste, Emilie “Emi” ”Eempje”. Hoewel ik dit natuurlijk in het Giraffes had moeten 
zeggen, maken ze helaas geen geluid en schrijf ik het maar gewoon. Hoewel we allebei niet 
geloofden dat je het zo leuk met iemand anders kon hebben, is het echt superleuk om met je in 
1 huisje te wonen! Filmpje kijken, luieren, spelletje spelen, koken, weekendjes weg, we kunnen 
het allemaal uitstekend met elkaar en daar ben ik heel blij mee. Heel veel dank dat je me zo hebt 
gesteund tijdens mijn onderzoek en met name ook tijdens de afronding ervan!




