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DANKWOORD 
Aan iedereen die me heeft geholpen met het tot stand komen van dit proefschrift en 

die er op wat voor manier bij betrokken was: mijn dank is groot! Ik zal niet 

iedereen bij naam noemen. Maar het feit dat jij dit dankwoord nu waarschijnlijk 

leest in je persoonlijk exemplaar van mijn proefschrift, betekent dat ik aan je heb 

gedacht en dat ik je dankbaar ben. Voel je dus vooral aangesproken! 

Een paar mensen wil ik nog even voor specifieke zaken danken: Wout, 

bedankt dat je me zoveel vrijheid hebt gegeven binnen dit onderzoek. Noshir, 

bedankt voor alle hulp met het schrijven en voor de mogelijkheid om mijn werk zo 

uitgebreid op congressen te presenteren. Marco, bedankt dat je me binnen het 

LUMC en daarbuiten zo veel hebt betrokken bij het onderzoek aan het bekken. 

Hierdoor zijn de artikelen nog een stuk succesvoller geworden dan dat we ooit 

hadden kunnen verwachten. Kees, aan jou heb ik het meeste te danken. Van 

niemand heb ik in de laatste jaren zoveel geleerd als van jou. Over anatomie, over 

prepareren, over wetenschap, over artsen, over schrijven en over het leven zelf. 

Maar vooral wil ik je danken voor al de kostbare tijd die je aan mij hebt besteed...  

Verder wil ik natuurlijk alle studenten danken die bij het onderzoek 

betrokken waren (in order of appearance): Rajiv Mohan, Charles Wallace, Jeanette 

Bouma, Julia van Wissen, Yvonne Mennen en Sumiati Baatje. Hopelijk ben ik 

niemand vergeten, want het waren er zóóó veel... Bedankt voor de hulp en de leuke 

tijd!  

Alle medeauteurs wil ik danken voor de prettige en efficiënte 

samenwerking, die hopelijk ook in de toekomst zal doorgaan! Dit geldt ook voor 

alle collaborators die betrokken waren bij onderzoek dat nog gepubliceerd zal 

worden. 

Dan wil ik natuurlijk nog alle (past, present and future) collega’s danken 

die niet direct bij het onderzoek betrokken waren. Iedereen van het Levercentrum 

wil ik bedanken voor de leuke tijd (de labdagen!!) en voor de mogelijkheid om de 

werkbesprekingen (bijna de hele periode) met mijn ahepatische presentaties te 

vullen. ;-) Mijn (nieuwe) collega’s bij het HFRC, de onderwijs groep en de 

beeldverwerkings/Amira-groep van de Anatomie wil ik danken voor leuke tijd tot 
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nu toe en de hartelijke verwelkoming! Op een goede en succesvolle toekomst! Ook 

wil ik alle collega’s van het LUMC danken voor de hulp, gezelligheid en 

mogelijkheid om mijn werk daar te verrichten. 

 Iedereen die vrijdags in het Keizertje zit om samen een biertje te doen wil 

ik hier danken. Hierbij horen alle biologen, ex-biologen, aangetrouwde biologen, 

geadopteerde biologen en andere biologen en niet-biologen. Dank jullie wel, voor 

de ontspanning, voor het bier, voor de fun en lol! Laten we vooral nog lang 

doorgaan met deze gewoonte!! 

 Uiteraard wil ik ook mijn paranimfen, Urville en Ilse danken voor alle hulp 

en steun en organisatie rond mijn promotie. En geweldig dat jullie ook even de 

grofste fouten uit het manuscript hebben gehaald!  

 Lieve Ilse, aan jou richt ik de laatste zinnen van dit dankwoord. Bij jou voel 

ik me thuis. Eindelijk weer ergens echt thuis. Ik kan me geen beter leven 

voorstellen… Dank je wel voor alles. Ik hou van je. 
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