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Dankwoord

Aldus eindigt hier de beschrijving mijn promotieonderzoek, mijn eigen epic love story1

met het cerebellum. Uiteraard had ik dit niet alleen gekund, dus daarom wil ik hier

aan een aantal mensen in het bijzonder mijn dank betuigen. Hans, allereerst hartelijk

dank voor de mogelijkheid die je mij bood om mij ruim vier jaar lang te verdiepen

in electrofysiologie en het cerebellum door een promotieplaats aan te bieden in jouw

lab. Ik heb ontzettend veel van je geleerd, zowel qua patchtechniek als misschien ook

een beetje de eigenwijsheid om mijn eigen intuïtie te volgen op bepaalde momenten.

Hoewel we het niet altijd eens waren over de mooie kleurrijke achtergronden van

mijn posters ben ik blij dat je me ook die ruimte hebt gegund om daarin mijn eigen

weg te vinden. Wytse, bedankt voor de mogelijkheid om mijn onderzoek zelfstandig

uit te voeren en voor je waardevolle input. Ook wil ik graag de leden van de promo-

tiecommissie bedanken voor het beoordelen van het manuscript van dit proefschrift,

en voor hun discussiepunten tijdens de verdediging ervan.

Daarnaast zijn er vele anderen in het lab geweest die mij op welke wijze dan ook

hebben geholpen met mijn project. Pascal, thank you for everything. You have always

been a great support, ranging from practical solutions in the lab to very useful the-

oretical discussions. I have learned a lot from you, so thanks! Laura, de eerste tijd

was jij mijn 5-HT3 partner in crime. Bovendien was het naast de momenten in het lab

ook daarbuiten altijd gezellig, ik hoop dat er nog veel Poldermomenten volgen. Taco,

bedankt voor de LSD-achtige drugs. Ik heb er goed gebruik van gemaakt, zie hoofd-

stuk 4! Ook ben ik veel dank verschuldigd aan de studenten die aan mijn onderzoek

1Zie quote op pagina v.
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hebben meegewerkt: Dion, Jim, Renate en Guus, ik heb veel aan jullie gehad. Jullie

hebben niet alleen geholpen data te verkrijgen maar ook jullie inzet en interesse in

het project heb ik erg gewaardeerd en ik vond het fijn om met jullie van gedachten te

kunnen wisselen over (de al dan niet voortgang van) het project! Ik ben blij en trots

dat drie van jullie co-auteur zijn op mijn papers (Dion, jij redt het ook wel zonder een

5-HT3 publicatie ;)).

Andere collega's ben ik ook veel dank verschuldigd. Femke, samen naar de SfN

om ons onderzoek te presenteren, samen Elvis-fan geworden tijdens onze roadtrip

door de USA in een Fiat 500, samen het lab infecteren met Elvis memorabilia (zon-

der die prachtige Elvis spiegel in mijn patch-clamp setup had ik het nooit gered!),

tegelijkertijd de laatste loodjes van de laatste experimenten doorstaan, elkaar blijven

steunen tijdens het schrijven van de (nu dan toch echt aller)laatste letters van het

proefschrift (wie had ooit gedacht dat een Nederlandse samenvatting2 zo moeilijk

zou zijn?), en zo meteen ook op dezelfde dag promoveren. Ik ben blij dit allemaal

met jou mee te mogen maken, bedankt voor alles. Zet hem op tijdens je verdedi-

ging straks! Linda en Erwin, jullie ook bedankt voor alle hulp zowel in het lab maar

vooral ook voor de gezelligheid daarbuiten: de vele kopjes thee (lees: de vele koekjes

en chocola) waarbij we de gang van zaken op de UvA eens goed konden bespreken,

geocachen op Science Park en drankjes bij Polder. Zo meteen met Nikki erbij! Ik

wens jullie heel veel geluk met zijn drieën. Fleur, ik vond het leuk om met jou een

kantoortje te hebben mogen delen tijdens de eerste maanden in het oude gebouw. Op

het einde, na wat omzwervingen, gelukkig weer bij elkaar in de buurt in het nieuwe

gebouw. Het beste gewenst in Parijs! Yoav, thanks for the optimism in the lab ©.

I hope you're still doing outstandingly excellent and wonderful, and now that I've

joined your field of HCN channels: see you at the same poster sessions! Luuk, be-

dankt voor je steun. Het boek De zen van het patchen is er (nog) niet van gekomen,

maar jij was daarin zeker een goede leermeester. Ik wens je het beste met zowel je

onderzoek als je muziek! Ook de rest van de groep: Natalie, Jan, Xin, Qiluan, Lana

en Sicco, allen bedankt voor de leerzame momenten tijdens zowel labmeetings als

squashtoernooien. Ina, samen als bachelor- en later masterstudenten begonnen aan

2Nu we het er toch over hebben kunnen jullie die ook best lezen! Zie pagina 131.
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een 5-HT3 project en volgens mij zijn er nog steeds bloemetjes van jou te vinden in

het lab. Ik weet zeker dat ze een positieve uitkomst hebben gehad op de experimen-

ten _. Goede vrienden uit andere groepen: Jeroen, Willemieke en Eva, wat gezellig

dat jullie ook op Science Park waren! Bedankt voor de peptalks tijdens pauzes, wijze

raad en alle lol tussendoor. Judith en Etienne, dankzij jullie werd het assisteren bij de

practica een stuk leuker! Chris, bedankt voor de goede zorg voor mijn muizen. Els,

bedankt voor het delen van al je ervaring in het lab.

Ook bedankt aan alle vrienden, (oud)huisgenoten, medemuzikanten, bestuurs-

leden van Promovendi Netwerk Nederland en de PhD and postdoc council van de

FNWI voor alle discussies over het beoefenen van wetenschap of de lol daarbuiten en

het begrip als ik weer eens te laat was omdat experimenten uitliepen. Chiel, bedankt

voor je prachtige ontwerp van de cover en de titelpagina van de hoofdstukken! Jas-

per, Dyan en Renate, ik geloof nog steeds dat wij samen een fantastisch team zijn,

en ook zonder Academische Jaarprijs kunnen we de wereld overtuigen dat hersen-

wetenschap interessant, noodzakelijk, en vooral leuk is. En ach, als bezoeker op een

(muziek)festival rondlopen is ook zo slecht nog niet ;). Jasper, Kim, David en Sophie,

bedankt dat ik altijd bij jullie terecht kon en kan, het feit dat ik die microscoop níet

het raam uit heb gegooid heb ik aan jullie te danken. David, je bent altijd welkom in

Edinbla! Renate, bedankt voor al je steun. Niet alleen in het lab (samen genieten van

hoe mooi Purkinjecellen kunnen zijn) maar ook voor de cerebellumpraatjes tijdens

lekkere Belgische biertjes. Ik ben blij dat jij zo meteen naast me staat als paranimf!

Mijn familie wil ik ook graag bedanken voor hun steun. Pap, tijdens onze reis

naar Praag stonden we ineens voor het graf van Jan Evangelista Purkynẽ, en later

ook voor een standbeeld van hem. Die foto prijkt nu op de titelpagina van de hoofd-

stukken. Gaan we nog eens terug om dan wél een bloemetje op zijn graf te leggen?

Mama, bedankt voor al je interesse in alles wat ik doe en je onvoorwaardelijke steun

daarbij. Lieve grote zus, sorry dat ik jaren heb verteld dat mijn celletjes huppelspron-

gen moeten maken, terwijl het eigenlijk om een inwaartse stroom ging. Zie figuur 2.2

op pagina 29 voor een van de 'huppelsprongen'! Bedankt dat je mijn paranimf wil

zijn, mag ik de vragen over autisme naar jou doorsturen? Jenske en Jeroen, bedankt

voor jullie steun en dat ik altijd bij jullie terecht kan. En wat hebben jullie een fan-
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tastisch kindje! Lieve Sebbe, ik hou van je en ik mis je, maar gelukkig kunnen we

elkaar kietelen via Skype en over tien jaar mag je al mee naar Lowlands! Ik kan niet

wachten!

Finally also thanks to my new colleagues and friends in Edinburgh for a very

warm welcome and an inspiring environment to continue my research on the cere-

bellum. Bring on the epic love story, pt 2!


