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De afgelopen 4 jaar zijn een ware achtbaan geweest van fantastische ervaringen en 

ontmoetingen, mooie publicaties, kleine successen maar ook frustraties, mislukte 

experimenten en momenten van algehele tegenzin. En dan, als je weer met beide benen op 

de grond staat, is wat er overblijft een licht euforisch gevoel en het besef dat ik ontzettend 

veel heb geleerd, vooral veel plezier heb beleefd en heel veel leuke mensen heb leren kennen. 

Ik wil iedereen die heeft bijgedragen aan deze bijzondere ‘rit’ heel hartelijk bedanken! 

Om te beginnen bij dr. Liesbeth Reneman, mijn copromotor en drijvende kracht achter het 

ePOD project. Beste Liesbeth, bedankt voor alle ruimte die je mij hebt gegeven binnen het 

project. Ik weet, je ‘kindje’ loslaten is niet gemakkelijk. Ook bedankt voor de mogelijkheid 

die ik heb gekregen om op andere plekken, zoals bij het imaging center van  Imperial College 

London en bij het SILS, mijn experimenten uit te voeren. Je bent onmisbaar geweest in het 

leggen van alle contacten en het opstarten van de vele samenwerkings-verbanden die nodig 

waren om dit multidisciplinaire project tot een succes te maken. Maar het meest waardeer 

ik toch wel je positivisme en daadkracht op de momenten dat ik alleen nog maar oog had 

voor de spreekwoordelijke beren op de weg.

Ook veel dank voor mijn promotor, prof. dr. Denys. Beste Damiaan, ik heb het als erg prettig 

ervaren dat jij steeds weer onze verschillende projecten en resultaten in breder perspectief 

plaatste. Je kijkt vanuit een ander gezichtspunt naar de studies, dat is erg verfrissend en 

leidt tot betere aannames en conclusies. Ook was het fijn dat jij op de juiste momenten 

de focus verlegde van de voortgang van het project naar de voortgang van mijn promotie. 

Bedankt voor je immer kritische blik en duidelijke mening.  

Graag wil ik ook de leden van mijn promotiecommissie bedanken voor het lezen van mijn 

proefschrift en hun aanwezigheid bij de verdediging. Prof. dr. Swaab, beste Dick. Bij jouw  

onderzoeksgroep ben ik mijn wetenschappelijke carrière gestart en het smaakte duidelijk 

naar meer. Ik vind het leuk dat je ook weer bij dit project betrokken was en ik waardeer het 

enorm dat ik altijd voor advies en vragen bij je terecht kan. Bedankt dat je in mijn commissie 

plaats wilde nemen. Prof. dr. Lucassen, beste Paul. Heel veel dank voor je wetenschappelijke 

input en actieve bijdrage aan het neurogenese paper, voor mij een heel nieuw vakgebied. 

Het was erg leuk om in het laatste deel van mijn promotie weer eens op het Sciencepark te 

zijn en in een ‘echt’ lab te staan. Prof. dr. Olivier, prof. dr. Rombouts en dr. Andersen, bedankt 



264

Appendix

dat jullie in mijn promotiecommissie wilden plaatsnemen. Dear Susan, it is an honor having 

you coming over to Amsterdam for my defense. 

Dan natuurlijk het ePOD team: Liesbeth, Marieke, Marco, Hyke, Anouk, Cheima, Kajo, 

Michiel en Hilde. Als ePOD pioniers hebben Marieke en ik hebben de eerste bouwstenen  

voor de klinische studies gelegd, en nu is het aan jullie om deze schone taak te volbrengen. 

Heel veel succes en waar ik ook terecht ga komen, jullie mogen me altijd bellen voor vragen, 

advies of een hart onder de riem! Marco, samen met mij en Marieke heb jij de beide ePOD 

studies van de grond zien komen. Moeizamer dan we hadden gehoopt, maar inmiddels is 

het toch gelukt en heb je de inclusies lekker lopen. Succes met de rest van je promotie. Kajo, 

ik vond het gezellig en waardevol dat jij deel uit maakte van ons team, ook al was het vanuit 

Utrecht. Alvast heel veel succes met je verdediging. Michiel, dank voor je hulp wanneer ik 

weer eens worstelde met de fMRI taken, ePrime en analyses. Anouk, als ik ooit weer eens 

een video ga maken, mag ik je dan bellen? 

Ook wil ik graag ‘mijn’ studenten, Lena, Sophie, Siesja, Lizet en Bjørnar, bedanken voor hun 

bijdrage aan het onderzoek. Lena, it is so nice having you back on the team. You’re such a 

hard worker and I’m sure that one day you’ll become a great researcher. Sophie, met jouw 

inzet en enthousiasme ga je nog heel ver komen. Je hebt ons ontzettend veel werk uit handen 

genomen met de test-hertest studie, dank daarvoor. Ook de ePOD onderzoeksassistentes, 

Laura en Shanna, wil ik graag bedanken voor hun inzet en harde werk. Laura, veel succes 

met je onderzoek in Leuven!

Verder mag ik natuurlijk de deelnemers aan de verschillende MRI studies niet vergeten; heel 

hartelijk dank voor jullie deelname en inzet. Zonder vrijwilligers geen onderzoek! Daarnaast 

ook veel dank voor de medewerkers en dierverzorgers van het  ARIA, het team van de trial 

apotheek en de CRU.

Een groot deel van het onderzoek dat in dit proefschrift staat beschreven is uitgevoerd met 

medewerking van verschillende afdelingen en onderzoeksgroepen binnen en buiten het 

AMC en zelfs buiten Nederland. Ook hen wil ik graag bedanken.

Allereerst de 3T MRI groep van de afdeling Radiologie. Aart, heel veel dank voor je 

interesse en betrokkenheid bij onze projecten en je hulp bij het opzetten van de verschillende 

MRI studies. Paul, wat fijn dat ik altijd binnen kon lopen met al mijn computerproblemen en 

dat je altijd wel weer een plekje wist te vinden voor mijn datasets. Matthan, heel erg bedankt 

voor je hulp bij het ASL paper, de vele scriptjes en Matlab perikelen. Sandra en Raschel, 
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bedankt voor jullie hulp bij het scannen van ‘onze’ meiden en vooral voor jullie flexibiliteit 

bij het inplannen van de MRI scans. Joena, waar kan ik je opgeven voor secretaresse van het 

jaar? Geweldig hoe jij bij allerhande zaken een helpende hand kan bieden en dit ook altijd 

met een glimlach doet.

De afdeling Psychiatrie, te beginnen bij de Psychiatrie/NIN diergroep; Matthijs, Ralph, 

Addy, Marianne e.a., bedankt dat ik bij jullie meetings mocht aanschuiven en voor de 

gastvrijheid en hulp bij het microdialyse experiment. Matthijs, veel dank voor je hulp, je 

zeer nuttige bijdrages aan de verschillende dierstudies en je geduldige antwoord op al mijn 

vragen. De mensen bij Psychiatrie die hebben geholpen met de ePOD-SSRI studie; Eric 

Ruhé, Mathilde Kooper, Frits Boer, Ramon Lindauer en Nienke Vulink. Guido, ontzettend 

bedankt voor je hulp bij mijn gevecht met het task-related phMRI paper. Het heeft even 

geduurd, maar het is een heel mooi paper geworden. Renske, bedankt voor je hulp bij alle 

administratieve rompslomp die bij het promoveren komt kijken.

De afdeling Nucleaire Geneeskunde, in het bijzonder prof. Booij en Kora de Bruin. Jan en 

Kora, heel veel dank voor alle hulp en adviezen bij de fosfor imaging studies èn daarbuiten. 

Ik heb van jullie beiden veel geleerd.

De afdeling Neuropathologie, prof. Eleonora Aronica en Anand Iyer, voor hun bijdrage 

aan het qPCR experiment. Anand, thanks so much for your help, you’ve taught me some 

valuable lessons about melting curves and accurate pipetting. 

De onderzoeksgroep van prof. Lucassen bij het SILS, waar de IHC experimenten zijn 

uitgevoerd; bedankt voor de gezelligheid en gastvrijheid. Gideon, hoestnou? Ontzettend 

bedankt voor je inzet, je luisterende oor en vooral de vrolijke noot tijdens het snijden, 

kleuren en plakken van de breinen. Ik denk dat het voor veel mensen een geruststelling is 

dat ze vanaf nu nooit meer rattenbreintjes in mijn koelkast zullen vinden.

The Biological Imaging Centre of Imperial College London. Willy, many thanks for giving 

me the opportunity to learn all about animal MRI. Jordi, we struggled a lot with the animal 

phMRI, but in the end with great result. I enjoyed working with you and you taught me a lot. 

Thanks for all your help and effort. Marzena, many thanks for your help with scanning the 

animals and for putting up with me, even when I almost ruined the scanner. 

The Groupe Mémoire et Plasticité comportementale of the University of Caen, France. 

Valentine, I enjoyed working with you on the Psychopharmacology paper. Bonne chance!

De groep van Judith Homberg bij het Donders Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen; 

bedankt voor de prettige samenwerking, de SERT-KO ratjes en de hulp bij de kleuringen.

Ondanks al mijn rondzwervingen over verschillende labs, is Z0 altijd mijn ‘thuisbasis’ 

geweest. Lieve kamergenootjes Marieke en Elsmarieke, ontzettend bedankt voor alle fijne 



266

Appendix

momenten, de gezelligheid en broodnodige mentale support. Ik heb genoten van onze 

zeiltripjes. Marieke, we hebben onze promoties bijna parallel doorlopen en ook tijdens onze 

verdediging zullen we weer naast elkaar staan. Bedankt voor al je steun en gekheid en fijn 

dat jij mijn paranimf wilt zijn. Succes ook met jouw laatste loodjes. Elsmarieke, bedankt 

voor je altijd zeer welkome kritische blik en de wetenschappelijke discussies die ik met je 

heb mogen voeren. Je daadkracht en enthousiasme zijn bewonderingswaardig en gaan je 

heel ver brengen. Ook al gaan we nu alle drie een heel andere richting op, ik weet zeker dat 

onze paden zullen blijven kruisen. Mijn andere kamergenootjes; Martin en Cleo, dank voor 

alle gezelligheid, steun en de leuke  etentjes. Allebei heel veel succes met jullie projecten! 

En natuurlijk de overige Z0-bewoners: Eline, Jan-Peter, Anouk, Hyke, Dennis, Wouter, Bram, 

Anne Marije, Tanja, Sanne, Myrle, Pim, André, Martijn, Kevin, Oliver, Geor, Claudia, Jordi 

en Jos. Een groep jonge onderzoekers met zeer uiteenlopende achtergronden en toch is 

iedereen betrokken bij elkaar en staat de deur altijd open voor hulp met analyses, lastige 

vragen en wetenschappelijke discussies. En daarna is het tijd voor een biertje! Bedankt voor 

alle gezelligheid, ik ga jullie missen.

Mede BIC’ers en collega onderzoekers bij Psychiatrie; ook hier heb ik de goede sfeer en 

het altijd open staan voor het delen van kennis heel erg gewaardeerd. Dat is voor mij 

waar wetenschap om hoort te draaien. Daarnaast bedankt voor alle gezelligheid tijdens 

congressen en de jaarlijkse retraite.

Naast mijn collega’s en de mensen die een directe bijdrage hebben geleverd aan het 

onderzoek, wil ik natuurlijk ook mijn vrienden en familie bedanken voor hun steun en de 

welkome afleiding tussen al het werk door. 

Lieve Q, waar moet ik beginnen? We kennen elkaar al zo lang en hebben al zoveel samen 

meegemaakt. Niemand kent mij beter dan jij. Wat mooi en ook zo vanzelfsprekend dat 

jij straks naast mij staat. Ik hoop dat we ook in ons verdere leven nog veel bijzondere 

momenten samen gaan delen. Lieve Femke, we kennen elkaar al vanaf de kleuterschool en 

ook al hebben we allebei een heel ander leven, voor mijn gevoel zitten we altijd op één lijn. 

Zelfs als we elkaar maanden niet zien, is het weer alsof ik je gisteren nog sprak. Lieve Klara, 

bedankt voor je hartelijkheid en welgemeende interesse in mijn promotie-perikelen en alles 

daarbuiten, zelfs nu je ver weg in Parijs zit. Ik wens je heel veel succes bij het vinden van je 

droombaan, het gaat je echt lukken!
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Mijn middelbare schoolvrienden; Leonie, Niels, Tim, Steven, Freek; we zien elkaar niet 

vaak, maar de vriendschap blijft en dat is fijn om te merken. Jeroen en Marein, bedankt 

voor alle gezellige koffiemomentjes in het AMC. Martijn, hetzelfde geldt voor jou! Mijn 

studievriendinnetjes; Ilona, Kristel, Marjolein, Reina, Linda, Kim, Marieke en Dieuwertje. 

Ook wij zijn inmiddels verspreid over stad en land, maar de betrokkenheid en verbondenheid 

is er nog steeds. Bedankt voor de fantastische studietijd die ik met jullie heb gehad, en de 

leuke en gezellige momenten die we nog steeds samen hebben. De ‘VIA’ vrienden groep; 

Klara, Tim, Guusje, Daan, Nynke, Martijn, Janneke, Ton, Nutjaree, Joram, Hannah Kay, Aron, 

Yuva, Machteld en Niels. Bedankt voor alle gezellige feestjes, festivals, borrels en meer. 

De DGO’ers; wat een bijzondere groep mensen zijn jullie. Zo’n grote verscheidenheid aan 

mensen en toch zo hecht. Bedankt voor alle fijne etentjes, borrels, weekendjes weg en 

gezelligheid.

Valentijn en Sanne; ik kan me geen leukere schoonbroer en schoonzus wensen, bedankt 

voor jullie steun, interesse en de gezellige etentjes. Dorothea en Ronnie; bedankt voor jullie 

oprechte betrokkenheid en de fijne tijden op Tenerife, ik voel me er inderdaad thuis.

Lieve Thea en Wim; bedankt voor alles wat jullie mij geven en gunnen in het leven. Jullie 

hebben mij altijd mijn eigen keuzes laten maken en mijn eigen weg laten kiezen, hoe lastig 

dit soms ook is (voor mij en waarschijnlijk ook voor jullie). Dit heeft mij gemaakt tot wie ik 

ben; betrokken, zelfstandig en nieuwsgierig. Ik weet dat jullie altijd achter mij staan, mij 

onvoorwaardelijk steunen en van me houden. Ik ook van jullie.

Allerliefste Kaspar; wij samen is in één woord schitterend. Er is zoveel aan jou dat ik 

waardeer, teveel om nu op te noemen. Bedankt voor je onvoorwaardelijke liefde en support 

in alles wat ik doe en wil. Ik ben ontzettend blij dat ik de liefste persoon op deze wereld mijn 

vriendje mag noemen.

‘The place that feels like home is your embrace’


