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Dankwoord 

En dan nu het dankwoord; het allerlaatste schrijfwerk, maar wel altijd het 
meest gelezen stuk van een proefschrift! Hoewel er soms geen einde aan leek 
te komen, gingen die (ruim) vier jaar toch ineens een stuk harder dan ik dacht. 
Voor je het weet ben je je dankwoord aan het schrijven! Mijn 
promotieonderzoek heeft me een heleboel plezier en leuke ervaringen 
opgeleverd, maar uiteraard ook stress en moeilijke momenten. Hieronder een 
lijst mensen die ik wil bedanken voor hulp bij het tot stand komen van dit 
boekje.  

Ik wil ten eerste mijn promotor Wytse Wadman bedanken. Tijdens mijn 
master heb ik dankzij jou een stageplek in Engeland gekregen, waar ik voor 
Solvay (onderhand Abbott) aan de slag kon bij de universiteit van Nottingham. 
Daarna kon ik meteen in jouw groep beginnen met mijn eigen promotie-
onderzoek. Ik heb de laatste jaren erg veel van je geleerd, wetenschap is heel 
wat meer dan alleen experimenten doen! Bedankt daarvoor. 

Dan mijn dagelijks begeleider, Taco. Ik denk dat ik met jou als begeleider 
ontzettend veel geluk heb gehad! Je stond werkelijk altijd klaar om me te 
helpen met praktische en niet-praktische zaken. Ik heb het heel prettig 
gevonden dat ik altijd bij je kon binnen lopen om je data te laten zien en te 
overleggen! Heel fijn dat jij altijd positief bleef, ook als ik het even niet zag 
zitten.  

Dan mijn andere, onofficiële dagelijks begeleider, Pascal. Pascal, you got 
involved in my project during my second year and you turned out to be a very 
essential ingredient! I cannot thank you enough for all your help with 
experiments, hypothesizing, analysis and, importantly, being a great person to 
talk to about science and everything else! My time in the lab would certainly 
not have been the same without you. 

Een speciaal bedankje ook voor mijn copromotor Chris. We hebben 
elkaar in mijn laatste jaar vaak gesproken en ik heb veel aan je adviezen gehad 
bij het schrijven. Bedankt daarvoor! 

Ik wil ook de andere leden van de Wadmangroep bedanken, Hans, 
Natalie, Jan en Erwin. Ik heb veel gehad aan jullie feedback op presentaties en 
natuurlijk gezellige momenten bij Polder tussendoor!  



Dankwoord 

166 
 

Ook al mijn collega AIOs bedankt! Qiluan, Marlies, Linda, Xin, Laura, 
Fleur, Yoav, Grazia, Lana en Sicco. Qiluan, wij zaten samen op het 
endocannabinoïde project. Jij bent wat eerder begonnen dan ik, maar algauw 
deden we samen experimenten en dat heb ik altijd heel gezellig gevonden! Ook 
zaten we in het nieuwe gebouw naast/tegenover elkaar waardoor er af en toe 
meer koffie werd gedronken en gekletst dan gewerkt. En natuurlijk heel leuk 
dat je mijn paranimf wil zijn!  

Marlies, met jou heb ik vooral in de laatste anderhalf jaar veel lief en leed 
gedeeld. Erg prettig om dichtbij iemand te zitten die telkens door dezelfde fases 
gaat en precies dezelfde frustraties kent! Goed om af en toe even stoom af te 
blazen, toch? Ook heb ik met jou een geweldige tijd gehad in de VS, eerst op 
congres, daarna roadtrippen: Elvis lives! En ik kom gauw naar Edinburgh om 
whiskey met je te proeven, ik geloof dat jij nu expert bent! 

Ik wil ook mijn drie stagestudenten bedanken, Willem, Ton en Kas. Jullie 
hebben alle drie veel experimenteel werk gedaan in het lab en bij alle drie 
leidde dat tot (bijna) publicaties, bedankt voor jullie inzet! 

Voor alle hulp bij het spenen van muizen (= popcorn) wil ik Chris 
bedanken. Voor o.a. alle normal goat serum die ik op het laatste moment zelf 
niet bleek te hebben, maar mocht lenen wil ik Els bedanken. Also thanks to my 
Italian collaborators, without whom some of the projects would not have been 
as successful; Mauro, Monica, Sergio and Nicolina.  

I spent two years in the SILS PhD PD council where I learned a lot and had 
a lot of fun! Nice to get out of the lab and organize things with such a fun group 
of people, thanks Clemens, Fleur, Oskar, Alex, Martijn and Jeroen. 

Uiteraard heb ik ook onderwijs gedaan in mijn AIO tijd en daarbij Judith 
en Etienne leren kennen, waarmee het altijd heel gezellig was! 

Los van mijn collegas zijn mijn vrienden en familie heel belangrijk voor 
me geweest! Met veel vrienden heb ik mijn frustraties en ook succesmomenten 
kunnen delen, thanks guys! Drie mensen die ik speciaal wil noemen zijn 
Daphne, Kobus en Mila. Daphne, als PhD student political science weet jij als 
geen ander hoe je statistiek moet gebruiken. Wij neurowetenschappers 
vertrouwen veel te vaak op simpele t-testen en ANOVAs! Ook heb ik vaak 
inhoudelijk dingen met je besproken en was jouw blik vanuit een ander 
perspectief meer dan nuttig! Kobus, jij bent altijd mijn maatje geweest tijdens 
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de bachelor en master. Ik vond het super toen jij ook je PhD begon op SILS, één 
verdieping beneden iemand die altijd zin had in een koffie of een biertje, heel 
gezellig! Ik weet zeker dat je het fantastisch gaat doen, ik wens je heel veel 
succes in je project. Nu moeten we elkaar maar wat meer buiten werk zien! 
Mila, we kennen elkaar al heel wat jaartjes en jij bent een van mijn paranimfen. 
Erg handig trouwens dat je vlakbij Science Park woont, waardoor ik recht uit 
het lab kon aanschuiven! 

Een hele belangrijke drijfveer voor mij tijdens mijn AIO periode waren 
mijn ouders. Jullie hebben me altijd gesteund en me zelfvertrouwen gegeven. 
Al zolang ik me kan herinneren hebben jullie me gestimuleerd om te doen wat 
ik leuk vind. Daarbij kon ik altijd bij jullie terecht als ik er wat minder positief in 
stond, of juist wat meer! Dank jullie lieve papa en mama!!!! Jan, ook jij bedankt 
voor je steun. Ik bof ontzettend met zo’n lieve broer! 

Dan als laatste, mijn aller-allerliefste Enda. The most amazing husband in 
the world, of course! You have always lifted my spirits when I needed that and 
gotten me through the rough patches.  There is no way I could have made it 
through these years without your endless love, support and sense of humour.  
Tá mé i ngrá leat.  

 
 
 
 
  


