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Dankwoord
De afgelopen jaren heb ik met veel plezier gewerkt aan mijn promotieonderzoek.
Dit proefschrift was echter niet tot stand gekomen zonder de hulp en inzet van
vele anderen, die ik op deze laatste pagina’s van mijn proefschrift wil bedanken.
Als eerste wil ik beginnen mijn promotor Ronald Oude Elferink te bedanken voor
de kans, die hij me heeft gegeven om onderzoek te doen op het enerverende
Tytgat instituut. Beste Ronald, dankzij jouw steun en kritische blik, bleef ik
gefocust en gemotiveerd om door te zetten.
Speciale dank gaat ook uit naar mijn co-promotor Jurgen Seppen. Beste Jurgen,
bedankt voor je dagelijkse begeleiding en geduld. Ik voel me vereerd dat ik met
zo’n briljante, maar ondanks de zwarte humor, zeer passievolle wetenschapper,
heb mogen samenwerken. Ik heb veel van je geleerd en genoten van onze
gesprekken, die altijd eindigden op “lekker eten” als gespreksonderwerp.
Een hoop experimenten waren niet mogelijk geweest zonder de hulp en inzet van
de medeauteurs en weefsel van de afdeling Celbiologie en Experimentele Chirurgie
van het AMC en de afdeling chirurgie van het Antonie van Leeuwenhoek
ziekenhuis. Bedankt voor het materiaal en de expertise.
Christian und Tobias, dank für unsere angenehme zusammenarbeit.
Mijn hartelijke dank gaat ook uit naar de commissieleden voor het beschikbaar
stellen van hun tijd en energie om zich in mijn proefschrift te verdiepen en er bij
de verdediging hun gedachten met mij over te wisselen.
Dear Donna, meeting you at the FASEB conference was the starting point of a
fruitful collaboration. Thank you very much for the exciting results and taking the
effort and time to travel all the way to Amsterdam for my dissertation.

Dankwoord

Gelukkig liepen er vele vriendelijke mensen op het AMC en de vakgroep rond, die
me met een praatje opbeurden als het werk eens tegenzat.
Beste Ruth, mijn lieve paranimf, binnenkort ben jij ook doctor. Bedankt voor je
steun en hulp in deze laatste fase van mijn promotietraject.
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Mijn vrienden ben ik dankbaar voor de vele etentjes en uitjes, die ervoor zorgden
dat ik af en toe wat afleiding had van het nooit eindigende wetenschappelijke
onderzoek.
Zonder mijn familie en schoonfamilie was het doorlopen van mijn
promotieonderzoek nooit zo leuk geweest. In het bijzonder wil ik mijn
schoonouders bedanken voor hun onzelfzuchtige en onvoorwaardelijke steun en
het inlassen van extra oppassessies.
Mijn lieve broertjes Samir en Youssef, bedankt voor jullie interesse en het lachen
om mijn grapjes.
Mijn allerliefste zusje Mariam, als geen ander weet jij hoe het is om een
promotietraject te combineren met het moederschap. Twee jaar geleden was ik
jouw paranimf en nu ben jij de mijne. Bedankt voor je steun, nuchterheid en
gezelligheid.
Lieve mama en papa,

ﺇﻟﻰ ﺃﻣﻲ ﻭ ﺃﺏ
ﺷﻜﺮﺍ ﻟﻌﻄﺎ ﺋﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺣﺪﻭﺩ
ﻟﻘﺪ ﺗﻌﻠﻤﺖ ﻣﻨﻜﻢ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎ ﺃﻏﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺷﻜﺮﺍ ﻟﺪﻋﺎﺋﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻞ ﺑﺮﻛﺔ ﻋﻠﻲ
ﺷﻜﺮﺍ ﻟﻮﻗﻮﻓﻜﻢ ﺑﺠﺎﻧﺒﻲ ﺩﻭﻣﺎ ﻭ ﺑﻼ ﺗﺮﺩﺩ
ﺍﻫﺩﻳﻛﻡ ﻧﺟﺎﺣﻲ ﻳﺎ ﺳﺭ ﻧﺟﺎﺣﻲ
ﺃﺣﺑﻛﻡ ﺩﻭﻣﺎ ﻭ ﺍﺑﺩﺍ.... ﺷﻛﺭﺍ ﻟﻛﻡ

Lieve Niek, bedankt voor je steun, tomeloze geduld, advies en enthousiasme.
Dankzij jouw liefde en humor heb ik tot het einde kunnen doorzetten.
Lieve Iman, Rayan en Imran, mijn schatjes, zullen we gezellig naar de Ikea gaan en
daarna naar de speeltuin?
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