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Hier is het dan, het laatste hoofdstuk van mijn proefschrift. Waarschijnlijk het meest gelezen 

hoofdstuk ook, maar dat maakt niet uit. Het is dit dankwoord waaruit blijkt dat alle ‘echte’ 

hoofdstukken nooit tot stand hadden kunnen komen zonder hulp van vele mensen die, elk op hun 

eigen manier, hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. Ik kan niet iedereen 

persoonlijk bedanken, maar een aantal mensen wil ik er wel even uitlichten. 

 

Allereerst, een groot aantal collega’s heeft in alle anonimiteit en met soms grote regelmaat bloed 

gedoneerd voor mijn onderzoek. Door de anonieme opzet van dit zogenaamde buisjesdonorensysteem 

binnen Sanquin weet ik niet wie ik hier allemaal voor moet bedanken, maar zonder jullie had ik een 

groot deel van dit onderzoek niet kunnen uitvoeren. Ook een woord van dank voor alle patiënten en 

gezonde controledonoren van wie wij het DNA en/of bloedplasma mochten analyseren. Ook zij zijn 

voor een deel van dit onderzoek van grote waarde geweest.  

 

Van de mensen die ik wel ken, wil ik natuurlijk eerst Taco en Timo bedanken. Zonder jullie 

onophoudelijke enthousiasme, inzet en (zeker in de eindfase) geduld had ik dit punt nooit bereikt. Ik 

kan me voorstellen dat jullie in de (lange) laatste periode regelmatig gek van me zijn geworden, maar 

ik heb nooit het gevoel gehad dat jullie mij hebben opgegeven. Deze steun was voor mij heel 

belangrijk om het einde te halen.  

Daarnaast was uiteraard jullie vakinhoudelijke kennis van grote waarde. Net als de kritische blik op 

mijn werk tijdens werkbesprekingen, het meedenken, het geven van aanwijzingen, het verbeteren van 

de manuscripten en zo kan ik nog wel even doorgaan. 

 

Als ik die laatste punten aanhaal dan mag ik ook zeker Dirk niet vergeten te bedanken! Niet alleen 

een wandelende encyclopedie voor de hele afdeling, maar ook als persoon fantastisch. Rustig en 

vriendelijk, maar ook altijd precies op het goede moment de goede kritische vraag stellen. En altijd 

bereid om nog even naar dat manuscript te kijken, om ook daar toch net die foutjes uit te halen die 

alle anderen over het hoofd hadden gezien.  

 

Robin, topper! Heerlijk direct in alles, soms net over het randje, hoe grover en ongepaster de grap hoe 

beter, lekker bier drinken, zingen (Hazes, de Amsterdam Klezmerband) en schreeuwen, dat past 

allemaal wel in mijn straatje. Maar naast al die grappen en gezelligheid was je stiekem ook wel een 

voorbeeld voor mij. Succesvol zijn in je werk combineren met een groot en druk gezin, dat lijkt je 

ogenschijnlijk makkelijk af te gaan. In je huidige positie ben je iets rustiger geworden (het zou eens 

een keer tijd worden ook), maar voor mij ben je altijd een goede motivator en een luisterend oor 

geweest. Bedankt! 

 

Naast de begeleiding van ‘bovenaf’ was er ook een aantal analisten die mij ontzettend hebben 

geholpen. Wat mij betreft onmisbare krachten binnen de afdeling. 

 

Lieve Judy, wat ben jij belangrijk voor mij geweest! Vanaf de eerste dag op de afdeling, nog tijdens 

mijn stageperiode. Jij was niet alleen bij een groot deel van mijn werk betrokken, maar je hebt je ook 

altijd zeer open en geïnteresseerd opgesteld over dingen die niks met werk te maken hadden. Je bent 

een schat van een mens! Jouw enthousiasme en positivisme zijn wat mij betreft een voorbeeld voor 

iedereen. Geweldig dat ik zo lang jouw kamergenoot mocht zijn! 
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Martin, samen met Judy was jij voor mij hét aanspreekpunt voor alles wat met DNA en RNA te 

maken had. Hoeveel primers en andere oligo’s hebben jullie wel niet voor en met mij ontworpen en 

besteld? Ook jij bent lang mijn kamergenoot geweest. Soms een oase van rust, soms ook hele leuke 

gesprekken. Bedankt voor alles. 

 

Paul, redder in nood op vele momenten. Bedankt voor alle hulp met kloneren. Bedankt voor alle LB 

platen en medium die ik van je mocht ‘lenen’. Bedankt voor het zo vaak doorzetten van mijn 

celkweken als je ‘toch bezig was’ en ik geen tijd had. Bedankt voor alle uren meeblèren op de Hazes 

100, Grease en al die andere cd’s die compleet grijs gedraaid zijn op het lab. Bedankt voor het altijd 

zo vrolijk en opgewekt zijn. En zeker ook bedankt voor die gortdroge humor! 

 

Anton, bedankt voor alle hulp op het lab, met name met de Ca2+ flux en Amplex Red assays. bedankt 

voor al die keren dat je me (uit het hoofd) kon vertellen wat de werkconcentratie van vrijwel alle 

reagentia in vrijwel elke proef moest zijn. Bedankt voor het opleuken van vrijwel elke borrel met al je 

muziekvideo’s.  

 

Michel, bedankt dat jij als fan van die club uit 010 zó ontzettend vaak doelwit wilde zijn van mijn 

leedvermaak op maandagochtend: “Hé Michel, lekker weekend gehad?”. Daarnaast ook bedankt voor 

alle hulp in het lab. Als Anton straks met pensioen gaat, kan jij zo zijn plek overnemen! Ook bedankt 

voor alle gezelligheid natuurlijk! 

 

Natuurlijk zijn er ook nog een aantal lotgenoten (collega-AIO’s) die ik graag even wil noemen, te 

beginnen met de twee die rondom mijn promotie als paranimf zullen acteren. 

 

Sietse, toen jij net begon had ik mijn twijfels. Zo’n arts die komt promoveren, die nog amper weet 

hoe hij een pipet vast moet houden! Maar die twijfel bleek volkomen onterecht. Je hebt nog (heel) 

even voordat jij aan de beurt bent, maar ik weet zeker dat je een prachtig proefschrift kunt maken 

straks. Daarnaast was je een supergezellige kamergenoot, een hele fijne gozer en was het natuurlijk 

fantastisch dat je zowel Hazes als de Amsterdam Klezmerband kon waarderen!  Bedankt voor de hele 

fijne samenwerking en alle gezelligheid. 

 

Dear Julian, thank you for being the funniest and craziest guy in the lab. I really enjoyed your 

presence. I also don’t know anyone who pronounces “beschuit met muisjes” in a funnier way! And 

you threw some legendary parties, man! Thanks for letting me stay over at your place each time I had 

missed the last train, again… You are almost finished now with your thesis, good luck with the last 

bits and I expect nothing less than an epic defense party! Gracias por todo, muchacho! 

 

Agata, thank you for everything. You are such a nice person! Thank you also for inviting us to your 

wedding in Tarnobrzeg. It was, apart from my own, the best wedding ever! Edith, bedankt voor de 

gezelligheid in U202, je prachtige taarten en cupcakes en je altijd aanwezige vrolijkheid: 

hopsoladiejodiejee! Elena, thank you for keeping me company at so many smoking breaks and thank 

you for all the nice and fun conversations we have had in the lab and at ‘borrels’! Good luck with 

finishing your PhD! Katka, your warm and calm personality make you so likeable! Thank you for all 

the nice moments during as well as outside work. Good luck obtaining your second PhD! Xi Wen, 

thanks for the help with the ADCC, for teaching me some awesome Chinese phrases and for being 

such a fun person! You are also almost done, good luck with your defense! 
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En dan zijn er nog zoveel mensen die ik hier niet bij naam heb genoemd, maar wel zou willen 

bedanken. Zowel van BCR en BTT als van de andere research afdelingen. Ik heb een geweldige tijd 

gehad bij Sanquin en dat is voor een groot deel te danken aan de goede sfeer en de fijne collega’s. 

Zoveel mensen van wie de deur altijd open stond en die altijd bereid waren om mee te denken of mee 

te helpen. Collega’s die in vrienden veranderden en waarmee ik ook buiten het werk om zoveel leuke 

dingen heb meegemaakt! Van concert- tot bioscoopbezoek, van een dagje Efteling tot een dagje varen 

in ‘t Twiske, alle supergezellige labuitjes en natuurlijk de fenomenale borrels in het ‘aquarium’. 

Muziekvideo’s op de beamer en bier in de blauwe bakken met ijs stonden eigenlijk al garant voor een 

geslaagde borrel! 

 

Natuurlijk wil ik ook mijn ouders en schoonouders bedanken. Mama en Rob, Pa, Willem en Wendy, 

bedankt voor alle steun en voor het blijven aanmoedigen om toch vooral door te gaan en af te maken 

waar ik mee begonnen was.  

 

Lieve Rifka, zonder jou was het me nooit gelukt. Het was niet altijd even makkelijk om dit werk te 

combineren met ons drukke gezinsleven en we hebben allebei zo onze ups en downs gehad, maar 

jouw onvoorwaardelijke steun en de zekerheid dat jij er altijd voor mij bent zijn voor mij onmisbaar. 

Dat besef ik me nu meer dan ooit. Bedankt voor alles! 


