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10. Dankwoord

Na 5,5 jaar werk zit het er op. Op het moment van schrijven ligt het manuscript bij de promo-

tiecommissie en wacht ik nog op het uiteindelijke oordeel. Het allerlaatste wat nog geschreven 

moet worden is dit dankwoord. Ik heb het een aantal weekjes uitgesteld, zoals gebruikelijk, 

maar nu komt het er toch echt van. Het is overduidelijk dat niemand een proefschrift maakt 

zonder hulp van een hoop mensen, zo ook ik. Ik wil dit dankwoord gebruiken om een aantal 

van die mensen te bedanken. 

Ik zal mij zoals gebruikelijk als eerste richten tot mijn promotor, Damiaan. Toen ik in 2007 

begon was ik jouw eerste preklinische AIO. Het was het begin van wat later de groep Neuro-

modulation & Behaviour op het NIN zou worden. Er was nog geen lab of een plek waar het 

dierexperimenteel onderzoek uitgevoerd kon worden. Ik deelde samen met Andre een kamer 

op de gang van psychiatrie tussen de psychologen, psychiaters en ronddwalende patiënten. 

Het enige wat er was, was een blinkend DBS apparaat dat ons een gouden toekomst voorspie-

gelde met veel mooie publicaties. In die 5,5 jaar zijn er veel DBS apparaten, AIO’s, postdocs en 

labruimtes bijgekomen en een beginnende stroom publicaties. Ik wil je bedanken voor de kans 

die je mij gegeven hebt. Ik vond en vind DBS nog steeds een fascinerende techniek. Ik ben blij 

dat ik daar ruim vijf jaar samen met jou onderzoek naar heb mogen doen.   

De volgende die ik daarna wil bedanken is natuurlijk Andre. Wat had ik in het begin zonder 

jou gemoeten! Met zijn tweetjes zijn wij begonnen met het opzetten van het preklinische DBS 

onderzoek. Welke elektrode gaan we gebruiken? Hoeveel afstand moet er tussen de polen zit-

ten? Wat voor connector willen we? En nog duizend andere vragen die we met elkaar hebben 

geprobeerd te beantwoorden. Het was fijn om van al jouw ervaring met betrekking tot het 

dierexperimenteel onderzoek, microdialyse en de HPLC gebruik te maken. Zonder jou was ik 

de eerste twee jaren verloren geweest. Ik ben jou daarvoor heel dankbaar. 

Na 2 jaar, waarin ik al af en toe bij je aanklopte voor advies, werd Matthijs eindelijk mijn co-

promotor. Dit was belangrijk voor mij en ook voor de ontwikkeling van de onderzoeksgroep. Jij 

weet zo ontzettend veel van alles! Ondanks een kamer vol met stapels papieren en artikelen, 

wist jij altijd perfect waar dat ene artikel lag met dat ene stukje informatie wat mij weer verder 

hielp. Je deur stond altijd open voor vragen, discussies of geklaag over alle dingen die mis gin-

gen. En het heeft even geduurd voordat het landde, maar het uitvoeren van een TTX experi-

ment is noodzakelijk!

Lieve Marianne, natuurlijk ook een stukje voor jou. Je bent al lang niet meer een collega, 

maar een goede vriendin. Al die keren dat ik op maandag jou weer van alles vertelde over 

wat ik had meegemaakt in het weekend, jouw blik als je weer eens zei: ‘Addy, wat heb je nu 
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weer gedaan!’ zal ik nooit vergeten. Je was er voor mij als ik het moeilijk had, hulp nodig had, 

gewoon gezellig wilde kletsen en op de dag dat ik hopelijk ga promoveren. Ik ben superblij 

met jou als paranimf en o ja: ‘Alle moeilijke vragen zijn voor jou!’.  Snel weer een keertje eten?

Zo kom ik uit bij mijn andere paranimf, Ana. Wij kennen elkaar nu al bijna 8 jaar. Daarin hebben 

we teveel gave avonturen beleefd om hier op te schrijven. Ondanks dat je nu alweer een tijdje 

terug bent naar Spanje, blijf je een goede vriendin waar ik altijd bij terecht kan. Ik heb dus ook 

geen moment getwijfeld over jou als paranimf. Ik weet dat jij mij op mijn promotie laat lachen 

en ontspannen. Ik heb er nu al zin in! En Ana, don’t be a stranger ;)!

Mariska en Charlotte, jullie zijn er beide al vanaf het begin van mijn promotie bij. Mede door 

jullie voelde ik mij snel thuis op het AMC. Vele gezamenlijke lunches en borrels volgden en 

natuurlijk niet te vergeten: de legendarische AMC psychiatrie feesten. Het was zonder jullie 

een stuk minder gezellig geweest!  

Tijdens mijn PhD heb ik veel hulp gehad van studenten die bij mij stage hebben gelopen. Ik 

heb met jullie allemaal veel lol gehad en ik hoop jullie ook. Zonder jullie hulp was ik nooit 

zo ver gekomen. Oliver Mason, Ruben Verhage, Ruben Post, Judith van der Heijden, Juliette 

van Haren, Eelke Brouwers, Jori Hoendervanger, Jolanda Derks, Roland van Dijk, Niek van 

Oorschot, Tobie Beerens, Gerjan Huis in ’t Veld, Boy Helder en  Felicia Bruin bedankt!

Cristina, Nunca me arrepentiré de haber tocado tu espalda :).

Als laatste kom ik uit bij mijn familie: Anne, Fennie, Jasper, Wendy, Fokke en Jessica. Hier kan 

ik kort over zijn. Jullie zijn er altijd voor mij, op jullie kan ik bouwen. Een bijzonder fijn gevoel. 

Ik hoop dat jullie trots op me zijn!

Liefs Addy
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