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DANKWOORD 
 
Op het moment dat ik dit schrijf is het proefschrift bijna af. Het enige dat ontbreekt is een afsluitend 
hoofdstuk. Als ik terug denk aan al die tijd die voorbij is gegaan tijdens het promoveren besef ik dat 
deze periode mij vooral een hoop mooie dingen heeft opgeleverd, waaronder de ontmoetingen met 
veel leuke mensen. Dit is het moment om een aantal van hen te bedanken voor hun bijdrage. 

Laat ik beginnen met het bedanken van mijn co-promotor die mij de afgelopen 5 jaar als 
wetenschapper heeft gevormd. Erik, jouw rol bij het tot stand komen van dit proefschrift is 
vanzelfsprekend een erg belangrijke geweest. Toen ik begon op het NKI was je een veelbelovende 
(senior) postdoc met een ongelooflijk enthousiasme voor de wetenschap en had je duidelijk de 
ambitie om een eigen groep te starten. Het is fijn om te zien dat dankzij jouw eigen inspanningen dat 
inmiddels ook echt is gelukt. Bovendien heeft jouw enthousiasme mij behoorlijk aangestoken en dat 
heeft ertoe geleid dat ik zeker verder ga in de wetenschap. In het begin stond je bijna net zo vaak als 
ik in het lab en kon ik veel lab-truc’s van je leren. Daarna heb je veel tijd gestoken in het 
optimaliseren van mijn presentaties en teksten. Ik vind het jouw grootste kracht om creatief vooruit te 
blijven denken, en om resultaten en ideeën duidelijk te kunnen verwoorden, wat je tot een goede 
begeleider maakt. Ik hoop dan ook dat er nog genoeg andere AIO’s komen die daarvan gaan 
profiteren. Altijd kon ik bij je terecht, zonder uitzondering, voor vragen, advies of gewoon een gesprek 
over iets onbelangrijks. Andersom gebeurde dat ook regelmatig en kwam je spieken hoe het bij mij 
ervoor stond met het laatste experiment of manuscript. Gelukkig konden we ook buiten werktijd 
gezellig een biertje drinken, en de herinneringen aan de nachten in Paradiso, waar je maar door bleef 
dansen terwijl de OIO’s al lang afhaakten, staan nog vers in mijn geheugen. Kort samengevat: ik had 
mezelf geen betere begeleider kunnen wensen. Heel veel succes en plezier in de toekomst, maar ik 
weet eigenlijk wel zeker dat we nog goed contact zullen houden. 

Daarnaast was er nog een tweede persoon die mij tijdens het hele project heeft 
geadviseerd. Arnoud, in de eerste jaren waren we nog onderdeel van jouw dynamische en ontzettend 
leuke lab. Ik heb veel geleerd van jouw ongelooflijke hoeveelheid kennis (serieus, hoe onthoud je dat 
allemaal?), en ik ben tijdens congressen vaak via jou in contact gekomen met de juiste mensen in het 
integrine veld. Ook heel erg bedankt voor het feit dat je altijd meteen tijd vrij maakte om onze papers 
kritisch door te nemen, ook toen we het NKI al hadden verlaten en in Leiden onderzoek deden. 
Tijdens werkbesprekingen kon ik altijd rekenen op de interesse en het kritisch commentaar van 
andere groepsleiders. Daar wil ik Bob, Ed, John en Kees voor bedanken, ook voor jullie adviezen wat 
betreft de manuscripten. Graag bedank ik mijn promotor, Anton Berns en de commissieleden voor het 
beoordelen van mijn proefschrift. Marie Anne bedankt voor al het geweldige regelwerk dat vooral in 
de laatste periode bij het promoveren kwam kijken. 

Het mooie van promoveren is dat je terecht komt tussen meerdere lotgenoten, die ook altijd 
aanwezig zijn op het lab. In het Sonnenberg lab werd ik meteen opgevangen door Iman en Maaike. 
Even een korte herinnering aan onze dagelijkse dilemma’s: ijsje of cappuccino?; radio 538 of 3fm?; 
wie van ons kan eigenlijk het snelst een doosje met blauwe puntjes vullen?; en de gele dan?; nog 
een cappuccinootje doen...?; en natuurlijk tijdens de lunch vechten om het laatste yoghurtje met 
appel/kaneel. Nu lijkt het voor anderen misschien zo dat wanneer ik jullie niet had leren kennen dit 
proefschrift wat dikker zou zijn, maar het tegendeel is waar. Ik heb veel kunnen leren van jullie 
wetenschappelijke kwaliteiten, en ben echt heel blij geweest met zulke unieke sfeermakers op het 
lab. Zelfs nu we al twee jaar niet meer samenwerken zoeken we elkaar nog regelmatig op, dat zegt 
denk ik genoeg.  

De Sonnenbergjes (continued): Petra, jij bent ooit begonnen met het Src en �3 project, 
mede dankzij jou heeft het geleid tot een prachtige publicatie. Norman, thanks for taking over the 
rookie status in the lab and department (by now I believe you’re actually one of the most senior 
scientists there), I wish you all the best with the preparation of your own beautiful thesis! Johan, ook jij 
bedankt voor je input in ons werk, belangrijker nog ben ik erg blij dat ik nu onderdeel ben van jouw 
lab op het Hubrecht, en dat je me daar de tijd hebt gegeven om dit proefschrift op een mooie manier 
te kunnen afronden. Coert, balen dat we maar zo kort hebben samengewerkt, toch was het erg leuk 
(en het is hier inderdaad erg warm). Naast al die anderen die in de loop der tijd in dit lab hebben 
gewerkt wil ik Sandy, Karine, Ingrid, Jan en Sandra nog bedanken voor hun hulp. 
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Om de gezellige drukte op het lab af en toe een beetje te ontvluchten, ging ik naar ons 
kantoor voor wat rust. Daar kwam natuurlijk niet veel van terecht, en dankzij het senseo apparaat heb 
ik de rest van H1 ook goed leren kennen. Ik heb me altijd erg welkom gevoeld op deze afdeling waar 
zo ontzettend veel verschillende mensen rondliepen. Ik wil hiervan toch een speciaal groepje noemen 
die voor mij erg belangrijk is geweest op het NKI, maar zeker ook daar buiten. Het fundament van de 
mannenavonden: Sander, Jacco, en Tomek (+Iman en Norman), wat moet ik nog vaak terugdenken 
aan deze tijd. Het begon gewoon met een biertje in Amsterdam, maar daarna volgden Texel, 
Lunteren, Praag, Polen, New York, Manchester en nu dus Utrecht. Ik ben blij jullie mijn vrienden te 
mogen noemen! Gelukkig was er nog een vrouwelijke tegenhanger van dit clubje en van hen wil ik 
mijn ex-kamergenootjes Rosalie, Kristin en Saskia nog noemen als fantastische collega’s! Ook alle 
nog niet genoemde, maar onmisbare personen/meubelstukken die bij H1 hoorden en mij op één of 
andere manier hebben geholpen, hartelijk dank. Het mooie van een instituut als het NKI zijn de korte 
lijnen tussen de afdelingen en de goede faciliteiten. Anita en Frank, ik weet niet precies meer hoeveel 
cel types jullie voor me hebben gesorteerd, maar reken er maar op dat in elk hoofdstuk van dit 
proefschrift er gebruik van is gemaakt. Hetzelfde geldt voor Lauran en Lenny, die ervoor zorgden dat 
de confocal het gewoon altijd goed deed. Ook de proefdierverzorgers waren bijzonder behulpzaam. 
Verder wil ik nog mijn generatie OIO’s noemen, dankzij de vele onnavolgbare momenten op Texel 
hebben we elkaar leren kennen en eenmaal terug op het NKI hebben jullie me regelmatig geholpen 
bij het opzetten van experimenten, bedankt daarvoor. 

De laatste twee jaar had ik een totaal nieuwe werkomgeving. Eenmaal gewend in Leiden, 
kon ik hier goed mijn draai vinden en heeft die periode flink bijgedragen aan de inhoud van dit boekje. 
Bovendien heb ik tijdens de wekelijkse Pubquiz’en veel algemene kennis opgedaan (wist je 
bijvoorbeeld dat de tandenborstel is uitgevonden in China?). First, I want to acknowledge the 
founding members of team Danen. Dear Jordi, Hoa and Ella, thank you for all your contributions! It 
was great fun working with you. Especially, I express my gratitude to Jordi (dude...!) who spend quite 
some time on the experiments described in chapter 5. Het uitvoeren van in vivo experimenten deed ik 
bijna nooit alleen, en ik wil Martine, Chantal, Sylvia, Reshma en Ine heel erg bedanken voor hun hulp 
hierbij. Er waren nog enkele anderen waarmee ik de beperkte hoeveelheid zuurstof in onze kamer 
moest delen, en ik wil Marjo, Maaike en Joëlle nog even noemen voor hun vrolijke deelname hieraan. 
Natuurlijk bedank ik alle andere Tox-members, en dat zijn er best veel, voor een gezellige tijd. Op 
meerdere momenten tijdens het promotieonderzoek heb ik studenten mogen begeleiden. Het was 
bijzonder om te zien hoe snel zij zich ontwikkelden, en ik heb er zelf ook veel van kunnen leren. Van 
hen wil ik Ana, Abadir, Lisa en Serdar nog bedanken voor hun ongelooflijke goede inzet. 

Dan volgt er nu nog een, voor mij persoonlijk, erg belangrijke paragraaf. Mijn vrienden, ook 
al hadden jullie af en toe geen flauw idee waar ik me nou precies mee bezig hield (“toevallig, ik ken 
iemand die ook onderzoek doet aan AIDS...” of “ben jij nou zo’n figuur uit CSI?”), ik vond het altijd 
bijzonder om te merken dat jullie zo geïnteresseerd zijn gebleven en natuurlijk voor de broodnodige 
afleiding zorgden naast het promoveren. Na werktijd, kwam mijn familie vaak bij elkaar tijdens 
heerlijke borrelavonden waarin we ieders (werk)ervaringen bespraken. Arjan, Bas, Hans en Christine 
ontzettend bedankt voor alles en dat er nog veel van deze momenten mogen volgen! Lieve pap en 
mam, jullie hebben me van jongs af aan in alles gesteund en mijn verrichtingen altijd op de voet 
gevolgd. Misschien vinden jullie dat vanzelfsprekend, maar om te laten merken dat jullie echt een 
unieke bijdrage hebben geleverd, die eigenlijk met geen woorden is te omschrijven, kan ik nu iets 
bijzonders terug doen: dit boek draag ik op aan jullie. Tot slot, heel veel dankjes voor Lisette. Jij hebt 
alles van heel dichtbij meegemaakt, als ik weer eens opgefokt of gestrest thuis kwam omdat een 
experiment voor de tiende keer niet lukte, of wanneer er een paper werd afgewezen, zorgde jij er 
onder andere voor dat ik de volgende dag toch gemotiveerd de draad kon oppakken. Jij bent dus de 
stille (nou ja stil...) kracht achter dit succes geweest. Ik ben er trots op om zo’n ongelooflijke prachtige 
vrouw naast me te hebben staan. We gaan samen nog een hele mooie toekomst tegemoet! 
 
 
Stephan 


