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Dankwoord

Aan het aller eerste begin van een promotie kabbelt het project voort 
zoals een kalm bergbeekje op zoek naar de goede richting, maar al heel 
snel komt het in een stroomversnelling terecht dat uiteindelijk in dit 
proefschrift heeft geresulteerd.  Dit zou ik niet hebben kunnen schrijven 
zonder dat mensen om mijn heen zorgden voor extra energie, snelheid 
en richting, maar die er ook voor zorgden dat de rivier niet overstroomt. 
Om te beginnen, Jan, bedankt dat je mij de kans hebt gegeven om aan dit 
project te beginnen en om mijn eigen weg te vinden. Je deur staat altijd 
open en tijdens onze werkbesprekingen zorgde jij ervoor dat het project 
de goede richting op bleef gaan. Ook veel dank aan mijn co-promotoren. 
Mar, your input on my project, your suggestions, ideas and discussions 
contributed a lot! Ruben, ik heb veel geleerd van jouw manier van werken 
en al zorgt optimalisatie van een protocol in eerste instantie tot vertrag-
ing, uiteindelijk raken de experimenten in een stroomversnelling. Ik ben 
blij dat jij ons team bent komen versterken. 

My paranimfen, Marieke en Nicoletta. Marieke, we kennen elkaar al 
vanaf de eerste week van Biomedische Wetenschapen. Op wetenschap-
pelijk gebied volgen we allebei een andere stroom, maar in onze vriend-
schap blijven we dezelfde richting volgen. Ik ben blij dat je ook op deze 
belangrijke dag naast me staat! 
Nicoletta, thank you for your enthusiasm and energy that make me feel 
home at the department! You are a great person, a great scientist and 
the driving force for organizing ‘borrels’ and gathering people together! 
Special thanks for all you help during the “last moment changes” for my 
thesis!

Naast de gewone werkbesprekingen heb ik ook veel gehad aan de discus-
sies buiten deze werkbesprekingen. Kathinka, dank je voor het meeden-
ken en aandragen van interessante artikelen. Menno, dank voor je inzet 
en eigenzinnigheid! Dankzij jou hoefden we ons nooit meer zorgen te 
maken of er wel genoeg cellen waren. Cheridina, dank je wel voor je inzet 
tijdens je stage wat heeft geleidt tot de vooraanzet voor hoofdstuk 5. Car-
men, dank je dat ik altijd bij je terecht kon met  domme vragen. Jeroen, 
Marjon, Dafna and Jiong-Wei, bedankt voor de fijne samenwerking, de 
werkbesprekingen gaven mij altijd nieuwe energie. 
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En zonder ideeën, inspiraties, gezelligheid van (oud)OIO’s en postdocs 
waren de afgelopen jaren zeker een stuk moeilijke geweest en zeker 
minder leuk. Esther, dank je voor de gezelligheid en dat je er was als 
het nodig was. Bieuwke, dat wordt nu een koffiepauze in Utrecht! Bart, 
Annemarie, Robin, Eduard, Fabian en Eva heel veel succes met jullie PhD 
traject! En alle andere (oud)collega’s van plasma eiwitten, bedankt door 
de hulp en de gezelligheid! Ik ga PE zeker missen!
Ik denk dat de verhuizing naar Y3 zeker goed is geweest voor de samen-
werking met collega’s van andere afdelingen (MCB en BCR). Thanks voor 
alle antilichamen die ik mocht lenen, voor de hulp als ik de confocaal weer 
eens niet aan de praat kreeg en voor de gezelligheid, de Y3 koffietafel-
momentjes gaven de nodige ontspanning tijdens het schrijven.

Naast iedereen van mijn werk ben ik ook dankbaar voor alle lieve vrienden 
en familie op mijn heen. Sorry voor mijn afwezigheid van de afgelopen 
maanden, nu ben ik er weer! 
Capoeiristas, trainen en spelen met jullie geeft me energie, doorzettings-
vermogen en focus. Iets wat je voor onderzoek zeker nodig hebt! 
Papa en mama, bedankt voor de onvoorwaardelijke steun en interesse.
Arne, zonder jou naast me was dit zeker niet gelukt. Asante kwamba siku 
zote huko. We gaan samen op weg voor de volgende droom. 

                    Dorothee




