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Dankwoord
Het dankwoord betekent; mijn boekje is af! Het einde van mijn promotie! Natuurlijk heb ik 

niet alles in mijn eentje kunnen doen en daarom wil ik hier graag een aantal mensen bedanken.

Mijn promotie was zeer zeker niet zo goed gelukt zonder de steun van mijn co-promotor, 

baas, supervisor of eigenlijk gewoon; Paula. Ik kan me nog goed herinneren toen ik voor het 

eerst binnen liep in de voormalige gemeenschappelijke MCB/IHE kamer, beter bekend als het 

“kippenhok”. Ik was toen opzoek naar een stage plek ter voltooiing van mijn master. Jij nam 

meteen initiatief en ging me rond leiden en aan iedereen voorstellen en hebt je best gedaan 

om iets te regelen. En dat is typerend voor jou; heel behulpzaam en altijd bereid iets te regelen. 

Na verschillende onderzoeksvoorstellen te hebben overwogen heb ik voor jou project gekozen 

omdat je erin slaagde mij goed uitleggen hoe CXCL12 en CXCR4 werken. Je maakte de pakkende 

vergelijking met de geur van een cake in de oven die een hongerig kind zou aantrekken. Ik dacht 

dit project klinkt makkelijk en zelfs ik kan het! Onze samenwerking ging heel goed. Zo goed 

zelfs dat ik er voor heb gekozen om bij jou te promoveren. We hebben prettig samen gewerkt. 

Je was er altijd als ik je nodig had, gaf me de ruimte om mezelf te ontwikkelen en bracht wat 

perfectionisme daar waar het nodig was! Ik heb veel van je onderzoeksvaardigheden geleerd 

en ben nog steeds onder de indruk van hoe snel je analytisch vermogen is. Het belangrijkste is 

misschien nog wel dat we ook veel hebben gelachen.

Ik wil ook mijn promotor, Peter, bedanken voor al zijn hulp en betrokkenheid bij mijn 

onderzoek al vanaf het begin. Je was er altijd en je deur stond altijd open. Ik had heel veel aan 

je positieve feedback, vooral wanneer het even tegen zat. Ik wil je nadrukkelijk bedanken voor 

je steun in de laatste fase van mijn promotie. Jouw duidelijke plannen, snelheid bij het nakijken 

en verbeteren van mijn hoofdstukken en zelfs jou hulp bij sommige administratieve zaken, 

zorgden ervoor dat ik met een minimum aan stress mijn promotie afrondde.

Ik wil ook mijn tweede co-promotor, Carlijn, bedanken voor al haar feedback, slimme 

ideeën en betrokkenheid bij mijn onderzoek. Je was altijd nieuwsgierig naar mijn voortgang en 

bleef me eraan herinneren dat ik altijd bij jou kon komen als ik hulp nodig had.

Dan nu mijn lab-maatjes. Om te beginnen ben ik zeer trots dat ik Anna en Jos als Paranimfen 

heb. Anna, je bent een zeer vrolijke en gezellige persoon met wie ik heel goede tijden heb 

gehad. Jouw positieve energie doet iedereen goed! Ik ben je zeer dankbaar dat je altijd klaar 

stond om mij te helpen en dat je heel veel voor me hebt gedaan! Jos, met jou heb ik veel tijd in 

het lab doorgebracht en je had altijd een goed luisterend oor. Ik ben je ook dankbaar voor het 

opzetten van jouw favoriete muziek, zoals FunX en Partizani!

Eloise, wil ik bedanken voor het draaiend houden van het lab. Je maakt ons leven een stuk 

efficiënter en makkelijker. Ik ben je ook zeer dankbaar voor je hulp, voornamelijk in de laatste 

fase van mijn promotie. Bedankt voor het maken van de klonen en je bijdrage aan hoofdstuk 6. 

Ik wil ook de oude AIO garde bedanken voor hun gezelligheid in het Lab: Micha, jouw 

enthousiasme over het onderzoek gaf ons allen positieve energie. Bart Jan, ook met jou heb 

ik veel tijd doorgebracht in het lab en buiten. Het was altijd leuk om een babbeltje met je 
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te maken. Daniel, je had altijd geniale oplossingen als ik er niet uit kwam met de computer, 

bedankt voor je hulp. Trynette, het was gezellig op het lab, veel succes verder.

En dan de huidige AIOs; Ilse ik ben dankbaar dat je af en toe naar de nachtwinkel voor me ging. 

Je bent een goede collega en niet vergeten, visje eten! Jeffry, altijd energiek en klaar voor een 

lachje, dat doet de mens goed! Kim, wij hebben samen gewerkt tijdens jou stage en je hebt 

heel goed werk geleverd dat werd bekroont met een mooie publicatie. Sofieke en Marijke, wij 

hebben in het begin veel werkbesprekingen meegemaakt en het was altijd leuk om ideeën uit 

te wisselen. Anna, bedankt voor je gezelligheid, houd het warm en ik wens je veel succes met je 

PhD. Niels, Dion en Michel jullie zijn later begonnen aan je promotie. Jullie zijn goede jongens. 

Ik wens jullie allen heel veel succes! En een tip om het vol te houden als het eventjes te zwaar 

wordt, denk erom: Het is bijna weekend!

Mark, ik ben je dankbaar voor het organiseren van leuke evenementen. Altijd goede, 

vernieuwende ideeën voor uitjes, die een welkome afwisseling vormden op het werk. Simon, jij 

bedankt voor de gezelligheid, de borrels en ook je hulp binnen het Lab. Antje, het was leuk om 

je te leren kennen, dank je voor het 3D werk en veel succes in de V.S. Suzanne, het was leuk om je 

als collega te hebben en vooral veel dank voor je input. Jouw suggesties waren altijd zeer nuttig. 

Eric en Floris wil ik bedanken omdat ze heel vriendelijk en geduldig zijn en altijd klaar 

stonden om mij te helpen met ingewikkelde apparatuur, ook al heb ik nog nooit een zak m&m’s 

meegebracht. Eric, ik ga je missen! Mar en Jaap veel dank voor jullie input. Jullie waren altijd 

bereid te helpen! Stephan, ik wens jou veel succes binnen MCB.

Tijdens mijn promotie heb ik ook samengewerkt met Marieke von Lindern, Emiel van Akker 

en Nurcian. Wij hebben gewerkt aan de regulatie van de stam cel factor receptor. Ik wil jullie 

bedanken voor jullie hulp. Het was heel leerzaam voor mij om in aanraking te komen met een 

ander onderzoeksveld.

Jan Voorberg en Timo van den Berg, jullie zaten in mijn AIO begeleidingscommissie. Ik ben 

jullie dankbaar voor jullie interesse in mijn onderzoek en de vele constructieve suggesties die 

jullie deden. 

Corrie en Johanna, altijd vrolijk en behulpzaam. Ik waardeer alles wat jullie voor het lab 

doen en ik wil jullie vooral bedanken voor alles wat jullie voor mij hebben gedaan!

Verder, iedereen van BCR, HEP, IHE en PE, bedankt voor het lenen van spullen, gebruik van 

faciliteiten en ook voor de gezellige borrels.

Anita en Mo, jullie staan altijd klaar om iedereen te helpen. Het was leuk om af en toe bij jullie 

op kantoor langs te komen en een babbeltje te maken. Marion, Wanda en Gerty jullie zijn heel 

behulpzaam en ik ben jullie dankbaar voor al dat geregel! 

Buiten Sanquin wil ik een paar mensen bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun. 

Neeltje Kootstra en Karel van Dort, heel erg bedankt voor jullie hulp en input met het HIV werk. 

Martine Smit en David Maussang ook jullie ben ik veel dank verschuldigd voor jullie steun en 

input bij het CXCL12 werk.
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Zonder de steun van mijn ouders was ik nooit zover gekomen. Maman et papa; merci pour 

tout. Même à distance, vous êtes toujours près. En dan mij broer Mehdi; iemand op wie je altijd 

kunt rekenen. Maar vooral iemand met wie je van het leven kunt genieten of het nou in een 

buitenwijk van Scheveningen is, of in Istanbul of Parijs! Tante Jenny, ook jou wil ik bedanken 

voor je steun en motivatie, vooral toen ik net in Nederland was en begon aan mijn studie.

Thea en Huib, ik waardeer het dat jullie veel interesse hebben getoond in het verloop van 

mijn promotie onderzoek. Bedankt voor jullie steun en de prachtige weekends in Autreppes.

Ik wil nu afsluiten met een zeer bijzondere persoon. Indra, jouw liefde is eindeloos en voor mij was 

dat een bron waar ik mijn krachten uithaalde gedurende al die promotie jaren. Ik ben gelukkig 

met je en hoop dat we samen met ons kleine mannetje nog vele mooie jaren tegemoet gaan! 
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