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Promoveren was altijd een ‘logisch’ vervolg op een wetenschappelijke studie. Na een 
jaar hard werken en genieten in Australië bleek dit ineens niet zo vanzelfsprekend te zijn 
als dat ik altijd gedacht had. Na bijna een jaar van omzwervingen belandde ik (NB via 
een sollicitatie bij de experimentele cardiologie in het AMC) in Maastricht. Terug op de 
plek waar mijn wetenschappelijke carriëre ooit begonnen was en terug op de plek waar 
ik ook eigenlijk niet meer naar terug wilde. 

De ‘tegenzin’ om terug te gaan naar Maastricht bleek ongegrond. Ik kwam terecht in de 
gemotiveerde groep van Yigal en naar hem toe ben ik ook de meeste dank verschuldigd. 
Allereerst vanwege je geduld, want zeker het eerste jaar liep mijn project niet al te 
voortvarend. Gelukkig kwam de ontdekking van KLF15 net op tijd en kwam er richting in 
het verhaal. Het duurde even voordat ik gewend was aan je manier van werken, maar 
uiteindelijke kreeg ik door welk doel het diende. Dank voor al je ideeën, je enthousiasme, 
je geloof in een goed einde, en de kansen die je me gegeven hebt.

Halverwege het project, toen de eerste moleculaire uitdagingen kwamen, kwam Esther 
naar Maastricht. Esther, je kwam op het juiste moment. Zonder jou had dit proefschrift er 
niet zo uitgezien. Ik heb enorm veel van je geleerd en met (en soms ook om) je gelachen. 
Bedankt voor al je inzet en ik ben trots dat ik je eerste promovendus mag zijn!

En dan is daar de oude Maastricht garde. Allereerst Rick en Rudy. Naast dat er veel 
gelachen werd op het lab (ik kan nooit meer een celkweek binnenlopen zonder aan 
jou te denken Rick) hebben jullie mijn labskills opgepoetst en vorm gegeven. Naast alle 
professionals waren daar ook de AIOs. Blanche, dankzij jouw array was daar KLF15 en 
dus ook dit boekje. Mark, dude, overbuurman. Wat fijn dat er nog iemand in Maastricht 
woonde met wie ik af en toe de frustratie eruit kon fietsen. Geert, jouw gevoel voor 
humor is ongeëvenaard, net zoals de rabarber champagne van Nard (hoeveel % ook 
alweer?). Rick had ongelijk: ‘uit het oog uit het hart’ gaat niet altijd op, getuige het 
jaarlijkse ambtenaren carnaval. Viola wil ik bedanken voor haar pipetteer werk en haar 
meer dan perfect bijgehouden labjournaals.

Verhuizen is altijd even wennen, maar mijn nieuwe kamergenoten hebben de overstap 
van Maastricht naar Amsterdam wel heel draaglijk voor me gemaakt. Martijn (die 21 km 
waren speciaal voor jou!), Roos (je mag altijd bij me aankloppen voor roddels), en Irina 
(Russian chocolates!) bedankt voor de altijd goede sfeer op de leukste kamer. Tamara, 
primary source voor goede roddels en waargebeurde verhalen, partner in crime, maar 
bovenal een geweldig luisterend oor. Ik ben blij dat er iemand is met wie ik mijn vele 
ongenoegens kan delen. Ik háát kiwi’s!
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Van slechts twee personen in 2008, groeide onze groep in no time uit naar een 
volwaardige groep. Allereerst met Inge. Ik denk dat jij van iedereen het beste weet hoe 
dit boek tot stand is gekomen. We zijn 14 jaar geleden samen begonnen in Maastricht, 
waar we naast studievrienden ook nog collega bestuursleden van de studievereniging 
waren. Je hebt m’n Maastricht-AIO periode van dichtbij meegemaakt en daarna 
werden we ook nog eens collega’s in Amsterdam. Als vriendin, maar ook als iemand 
die mijn wetenschappelijke carrière van A tot waar ik nu sta heeft meegemaakt ben 
je de geknipte paranimf. Monika, jouw briljante pipetteer skills hebben geresulteerd 
in talloze (gepubliceerde) figuren. Vielen Dank darfür! Wino, fotograaf, gitarist, maar 
bovenal celkweek specialist. Jouw bloed, zweet en tranen bleken de perfecte toevoeging 
aan het celkweek medium. Zelden zulke mooie kloppende myocyten gezien die ook nog 
eens reageerden zoals verwacht! Nog even bikkelen en dan sta je ook hier. Sneller dan 
verwacht vallen alle puzzelstukjes in elkaar! Aan alle andere gebruikers van de YP-drive 
en met name de promovendi (Anke, Ies, Maarten): succes met jullie promotie en/of 
wetenschappelijke carrière en bedankt voor de plezierige en inhoudelijke samenwerking.

Het is onmogelijk om iedereen hier met naam en toenaam te noemen. Naast dat ik 
alle promovendi succes wil wensen met de afronding van hun project, wil ik een aantal 
personen toch even specifiek vermelden. Promovendus zijn kun je niet in je eentje. 
Succes, maar vooral frustratie deel je bij voorkeur (en het liefst onder het genot van een 
biertje) met mensen die in dezelfde fase en in hetzelfde schuitje zitten en dus aan een 
half woord genoeg hebben. Gert, Bram, Kees, Marc, Brendon en Iris. Bedankt voor alle 
gezelligheid tijdens avondjes Ep (en de bijbehorende levensgevaarlijke fietstochten naar 
station Abcoude), congressen en feestjes. 

Phil, door jou krijgen lunches, borrels en feestjes regelmatig een onverwachte, maar nog 
vaker een verwachte wending. Ik ken inmiddels al je verhalen, maar schroom niet om ze 
te blijven vertellen! Ingrid, mijn stok achter de deur als het op hardlopen aankomt! Onze 
10K houden we erin. Veel succes met de laatste loodjes! Veel dank ben ik verschuldigd 
aan Carol. Jouw onorthodoxe werktijden zorgden ervoor dat er op bijna ieder moment 
perfect uitgeplaatte COS7 cellen tot mijn beschikking stonden: wat een luxe! Henk, jouw 
oprechtheid, vrolijkheid en verbale aanwezigheid zorgen ervoor dat het nooit saai was. 
Het secretariaat, met in het bijzonder Jettie (let it snow) en Bettina, zonder jullie waren 
veel dingen niet geregeld zoals ze geregeld zouden moeten worden.

Inherent aan promoveren is stoom afblazen. En dat hoefde ik niet in mijn eentje te doen. 
Gelukkig waren daar Marjon, Remco, Bas en Antje. Onze wielertochten, de zamibo en 
de weekendjes weg waren en zijn een meer dan welkome afleiding van de dagelijkse, 
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soms harde realiteit. Lieve Lied, ondanks dat we elkaar niet veel zien is onze vriendschap 
me heel dierbaar. Unne vettige lebsj! Taryn, Michelle, Brita and Simon, ten years ago I 
started a one year adventure in Australia. Besides having an amazing time when I was 
there, I really treasure the fact that after all these years we still see each other! Now it’s 
my turn to visit you guys! Quirine, jij hebt me laten zien hoe belangrijk het is om alles 
uit het leven te halen. Jouw eeuwige optimisme en doorzettingsvermogen hebben diepe 
indruk op me gemaakt. Rust zacht. 

Verder ben ik veel dank verschuldigd aan de leden van de promotie commissie: Prof. Dr. 
de Vries, Prof. Dr. Goumans, Prof. Dr. Christoffels, Prof. Dr. de Windt en Prof. Dr. Wilde 
voor het kritsch lezen van dit proefschrift.

En natuurlijk wil ik ..................... (vul hier je eigen naam in) bedanken. Jouw steun heeft 
er mede voor gezorgd dat je dit proefschrift nu in je handen kunt houden.

Lief zusje, lieve Inky. Wat ben ik blij met jou als zus. Het doet me goed te zien hoe we de 
afgelopen jaren naar ellkaar toe zijn gegroeid en nog meer hoe je in positieve zin bent 
veranderd. Ik ben trots op je en met jou naast me als paranimf kan er niks meer mis 
gaan! X

Lieve Papa en Mama. Het lijkt altijd vanzelfsprekend dat ouders hun kinderen in alles 
steunen, maar dat is het niet. Dankzij jullie liefde en steun ben ik gekomen waar ik nu 
ben. Het is misschien niet altijd even duidelijk geweest waar ik mee bezig was, maar 
jullie oprechte interesse was altijd daar. Ik houd van jullie.

Lieve Jan. Je wilt niet weten hoe blij ik ben dat je in m’n leven bent. Je hebt dit hele 
traject van dichtbij meegemaakt. De momenten dat ik dacht dat het nooit meer goed 
zou komen, maar ook de momenten dat het wel een keer mee zat. Je volgde me naar 
Amsterdam, en deed nooit moeilijk als ik weer een weekend in het lab zat. Jouw 
nuchterheid, relativeringsvermogen, liefde, geduld en vers geperste jus waren precies 
wat ik nodig had als ik het even niet meer zag zitten. Ik houd van je!

Utrecht, April 2012




