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Nu het leuke maar ook louterende avontuur van het promoveren ten einde is ge-

komen, wil ik een heleboel mensen heel erg graag bedanken. In de eerste plaats 

mijn directe begeleiders, Inge en Jörg. Inge, van jou heb ik enorm veel geleerd over 

de grote waarde van onderzoek met behulp van humaan weefsel. Bovendien heb je 

me wegwijs gemaakt in de vele aspecten van (neuro)biologisch onderzoek, waarbij 

je aandacht had voor de wetenschappelijke kant, politieke facetten en management. 

Jörg, ook van jou heb ik zeer veel opgestoken in deze opzichten, en natuurlijk ook 

door je uitgebreide kennis over macrofagen, brede immunologische expertise en 

weloverwogen manier om tot de juiste oplossing te komen in verschillende kwesties. 

Ook Dick, mijn promotor, wil ik heel hartelijk danken voor zijn begeleiding en contin-

ue bereidheid om een kritische blik te werpen op mijn resultaten, en voor al het waar-

devolle advies en commentaar dat er altijd om mijn manuscripten aan te scherpen. 

Verder gaat mijn dank natuurlijk uit naar Corbert en Karianne, voor alle praktische 

ondersteuning in het lab en natuurlijk ook voor het dienen als mentale slijpsteen bij 

het bedenken van nieuwe proeven. Extra waardering wil ik hierbij uitspreken voor 

Karianne haar bijdrage aan het microglia onderzoek. Daarnaast wil ik graag Nathalie 

en Robert bedanken voor al hun hulp aan het begin van mijn promotieonderzoek, 

vooral bij mijn eerste stappen in de wereld van de microglia isolaties. Hierbij moet ik 

ook zeker Marco niet vergeten, voor zijn praktische steun en alle tips and tricks voor 

het bestuderen van M1 en M2 activatie in macrofagen en microglia.

Wie ik zeker ook niet mag vergeten zijn alle mensen van de Nederlandse 

Hersenbank: Michiel, Afra, Paul, Petra. Jullie werk en hulp was onontbeerlijk bij nag-

enoeg al het onderzoek dat ik heb gedaan. Vooral Michiel moet ik bedanken voor het 

beantwoorden van al mijn vragen, hulp en de relativerende relaxtheid waarmee dat 

altijd gepaard ging. Verder moet ik ook Berend van de centrale celsort faciliteit bij het 

AMC bedanken voor zijn praktische en zeker ook theoretische bijstand als het ging 

om de techniek van het facsen. Willem moet ik absoluut ook bedanken voor al zijn 

fungeren als hele betrouwbare vraagbaak bij alle qPCR kwesties. 

Verder wil ik graag Bernard (Uitdehaag) van het VU Medisch Centrum in Am-

sterdam bedanken voor zijn betrokkenheid en deskundigheid bij de studies naar 

verschillende aspecten van stress-as functioneren in MS. Ditzelfde geldt voor Jan 
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Willem (Koper) van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, die ik graag wil 

danken voor zijn belangrijke rol in de productie en analyse van de data over de glu-

cocorticoid receptor. Bij het NIN moet ik zeker ook Koen bedanken voor al zijn hulp 

en input bij de uitvoering en analyse van mijn microarray proeven, waarbij ik ook 

Anke niet onvermeld mag laten voor haar hele gedegen praktische ondersteuning.

In dit dankwoord mag het niet ontbreken aan een heleboel andere colle-

ga-onderzoekers bij het NIN. Uit mijn eigen groep – Sabina, Debbie en Joost – voor 

de gezelligheid en het helpen meedenken met mijn onderzoek. Verder alle OIO’s 

en postdocs uit de groep van Elly Hol, Joost Verhagen en Dick Swaab. Martina, be-

dankt voor alle goede voetbalgesprekken, potjes bekvechten met Amsterdams ac-

cent en natuurlijk de gezelligheid! Regina, jij ook bedankt voor heel veel gezelligheid, 

avonden uit in Amsterdam en natuurlijk alle culturele acties! Carlyn, bedankt voor je 

happy day mentaliteit en voor het zijn van een goede partner bij de organisatie van 

een paar geweldige NIN feesten! Eloy: thanks for a great time, keeping Marie sharp 

and for all your business cards in my house! Oscar: bedankt voor al je muzikale input 

en succes nog even in je onderzoek! Miriam: bedankt voor alle gezelligheid en al het 

prettige werken in het humane lab! Rubén: my football-buddy from Catalonia (not 

Spain) and paranymph at my thesis defence. It has been absolutely awesome to 

visit those legendary Barca matches in London and of course I had really great fun 

starting up the one and only official Barcelona Penya of Amsterdam, which will be a 

lasting remnant of the good times we had! Ling: thanks for all ‘gezelligheid’ and fun 

times, it was a big honour to be part of your bachelor’s party! Vassil: you were always 

an extremely positive character at the NIN that I appreciated a lot, so thanks for that 

as well as for the good times we had going out in Amsterdam! Elisabeth: thanks for 

all the fun barbecues and of course for providing us with Elvis, our handicapped but 

very happy cat!

Hele goed herinneringen heb ik verder aan het werk met de mensen van de 

partysquad: Matt, Johan en Carlyn. Dank voor alle toffe tijden, ik zal altijd met zware 

voldoening terugdenken aan de supergeslaagde feesten, sinterklaasvieringen die 

we georganiseerd hebben! Daarmee beland ik meteen ook bij alle mensen van de 

NIN-borrels: bedankt voor alle gezelligheid! For Bruno and Giovanni and other NIN-
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ers: thanks for all the intense futsalmatches in the Penyateam! 

Ten slotte wil ik heel erg graag mijn lieve Marie bedanken voor al haar liefde 

en (soms eindeloze) geduld in alle fases van mijn promotie. Je hebt op alle manie-

ren een hele belangrijke bijdrage gehad aan dit proefschrift, dus hij behoort zeker 

ook deels aan jou toe! Ik ben het lot heel erg dankbaar dat het ons ooit op dezelfde 

kamer heeft gezet, waarbij ik meteen doorhad dat ik het wel HEEL erg leuk vond om 

in jouw buurt te zijn, iets dat nog elke dag onomstotelijk wordt bevestigd. Al had ik in 

mijn hele promotieonderzoek geen enkel publiceerbaar resultaat geproduceerd, dan 

was deze alsnog geslaagd geweest vanwege het feit dat jou anders nooit ontmoet 

had. 




