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DANKWOORD

Wat voel ik me bevoorrecht met alle mensen die mij hebben geholpen met de 

totstandkoming van dit proefschrift!

Allereerst de deelnemers aan de diverse studies: wat ontzettend fijn dat u zo enthousiast 

heeft meegewerkt. Ook zij die hun hersenen postuum beschikbaar hebben gesteld voor 

de wetenschap ben ik erg dankbaar. 

Mijn promotor, prof. dr. E. Fliers. Beste Eric, het hele avontuur begon na een tip van 

Lars met een nachtelijk e-mailtje. Amper 48 uur later had ik een baan; en wat voor één! 

Bedankt voor het vertrouwen dat je me gaf, ook als het naar mijn idee niet goed genoeg 

was of snel genoeg ging. Ik heb erg veel geleerd van je adviezen en (zeer snelle!) correcties 

op mijn manuscripten.

Mijn copromotoren, dr. P. Bisschop en dr. A. Alkemade. Wat fijn dat ik zo laagdrempelig 

bij jullie terecht kan. Beste Peter, dat hebben we toch maar mooi even gedaan! Enorm 

bedankt voor de wekelijkse bijpraatsessies, je enthousiasme en je praktische benadering 

van onderzoek doen. Beste Anneke, wat hebben we een tijd samen doorgebracht op het 

lab (en in de douche van de nucleaire). Dankzij jou heb ik me veel labtechnieken eigen 

gemaakt, en op het laatst kon ik je zelfs bijhouden met DABben. En dat je me toch zo ver 

hebt gekregen om weer te gaan westernblotten… 

Geachte prof. dr. M. Drent, prof. dr. A. Pereira, prof. dr. J. Romijn, prof. dr. S. de Rooij, 

prof. dr. D. Troost en prof. dr. W. Vandertop, dank voor uw bereidheid om zitting te nemen 

in de promotiecommissie en het kritisch beoordelen van mijn manuscript. Ik ga graag met 

u in gesprek op 28 mei.

Collega-promovendi van de afdeling Endocrinologie en Metabolisme: Eveline, Barbara, 

Jacqueline, Nicolette, Myrte, Xander, Nadia, Lars, Clementine, Charlene, José, Rianne, 

Joan, Emmely, Marieke, Ji, Chung-Xia, Elodie, Dirk Jan, Murat, Annegreet, Karin, Arvid, 

Hamit, Saskia, Bouwien en Laura, met jullie heb ik de afgelopen jaren heel veel mogen 

delen en daarmee de beslommeringen van het onderzoek kunnen relativeren. Wat was het 

gezellig en wat heb ik fijn met jullie samengewerkt. Ook wanneer ik de afgelopen tijd voor 

een dagje naar het AMC kwam was het bijzonder leuk om iedereen weer te ontmoeten.

Eveline, het klikte meteen tussen ons en je was de beste congreskamergenoot ooit. 

Jacqueline, wat fijn dat je zoveel coupes voor me wilde insluiten. Barbara, niet voor 

niets heb ik je gevraagd om mijn paranimf te zijn: bedankt voor alle humor, relativering, 

paprikachips en pot snoep die jij significant vaker vulde en ik significant vaker leegat.
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Op het endo-lab heb ik me altijd welkom gevoeld. Joan, Anita, Mariëtte, Marianne, Mieke, 

Erik, Susanne, Olga en Leslie: ik heb goede herinneringen aan het werken in jullie lab en 

aan de gezellige koffie- thee- en eetmomenten. Niet-promovendi-collega’s van F5, dank 

voor de praatjes bij de koffieautomaat en de taartmomenten. 

Birgit, Martine en Marlies, voor mij zijn jullie de moeders van de afdeling die ervoor 

hebben gezorgd dat ik me snel thuis voelde. Birgit, enorm bedankt voor het regelen 

van bijna alles: van laptop tot afdelingsuitje, van nul-uren-aanstelling tot het uitprinten 

en versturen van mijn manuscript, van mailtje tot declaratie. Martine, je bent voor veel 

patiënten een vertrouwd gezicht en dus was het ontzettend fijn dat je me wilde helpen 

met de patiëntenstudies.

Collega’s van het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen: Eus en Nico, ik heb met 

veel plezier met jullie samengewerkt en het heeft een tweetal mooie publicaties opgeleverd. 

Medewerkers van de hersenbank, de hulp bij het vinden van geschikt hypothalamusweefsel 

heb ik erg gewaardeerd. Prof. dr. Dick Swaab, dank voor de mogelijkheid om in uw lab 

onderzoek te mogen doen. Bart, bedankt voor de onmisbare hulp bij het snijden van de 

talloze hypothalamus coupes. Ewout, fijn dat je me wilde helpen met de leverdenervaties; 

jammer dat de studie dit proefschrift niet heeft gehaald. 

Van de afdeling Nucleaire geneeskunde wil ik Jan en Elsmarieke bedanken. Zonder jullie 

enthousiasme, optimisme en hulp was de HypSstudie nooit gelukt. En wat was het leuk 

om samen met je te zwemmen, Elsmarieke! Ook Matthijs, Rianne en de dames van de 

balie hebben me enorm geholpen bij het plannen en voorbereiden van de scans. En niet 

te vergeten de arts-assistenten nucleaire geneeskunde voor de hulp bij de toediening van 

[123FP]CIT tijdens mijn zwangerschap. 

Van de afdeling Radiologie wil ik Aart graag bedanken voor de mogelijkheid om telkens 

‘tussendoor’ een MRI te mogen maken. Jammer dat onze schildklierhormoon-studie niet 

verder is gekomen dan de pilot-fase. Anne en Marieke, bedankt voor jullie hulp bij de MRI.

Berend en Bert-Jan, bedankt voor jullie expertise op het gebied van baroreflexsensitiviteit. 

Henk, je DOSprogramma was onnavolgbaar maar onmisbaar.

Collega’s in het UMC St Radboud, in het bijzonder Franka, Anne, Anouk, Freek en Kim, 

kamergenoten van het laatste moment, ontzettend bedankt voor de hartelijke ontvangst, 

alle gezelligheid, het tosti-apparaat en jullie luisterende oor tijdens mijn laatste loodjes. 

Beste Marcel, ik waardeer het zeer dat je me de tijd en ruimte hebt geboden om mijn 

proefschrift af te maken. Ik kijk er naar uit om me nu volledig te kunnen richten op de 

geriatrie.
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Lieve vrienden en (schoon)familie, enorm bedankt voor jullie interesse in mijn onderzoek, 

maar vooral voor alle fijne momenten die juist niets met het onderzoek te maken hebben. 

Lieve Christian, broertje! Op elk belangrijk moment in mijn leven kan ik op je rekenen. Ook 

nu weer: fijn dat je mij terzijde wilt staan als paranimf. 

Lieve papa en mama, een heerlijk ‘thuisthuis’ van onvoorwaardelijke steun en liefde. Jullie 

weten niet half hoe belangrijk jullie voor me zijn.

Lieve Annemijn, het gevoel dat ik krijg wanneer je me ’s ochtends breed lachend in je 

bedje staat op te wachten, gun ik iedereen.

En tot slot: allerliefste Allard. Met jou kan ik het leven aan!


