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Dankwoord
Allereerst dank aan Kiki! De meest prominente figuur in mijn promotijd. Wat hebben we 
samen veel tijd gehad in het begin: een luxe weet ik nu. We begonnen vaak de dag met een 
koffietje en het bespreken van de wereld, onderzoek, mannen, filosofie of andere leuke 
dingen. Aan gespreksstof geen gebrek! En ook al is de POM geen actief onderdeel meer, 
vriendinnetjes sturen soms ineens: ‘vandaag een mega POM moment!’ Zo zijn er meer 
dingen die ik van je heb geleerd en met me meeneem, waar ik je erg dankbaar voor ben. 
Ik vind het een geruststellend idee dat er weer twee erg leuke vrouwen bij zijn gekomen 
(Alina en Milou, heel veel plezier!), maar kan me nog steeds niet voorstellen dat ik straks 
misschien niet meer ‘bij jou in het AMC hoor’... we vinden ongetwijfeld een goede vorm! 

Maas Jan, de eerste keer dat ik je ontmoette kende ik je natuurlijk alleen maar als Prof. 
Heineman van ‘het boek’. Gaandeweg heb ik je leren kennen, hadden we tegelijk een 
slotjesbeugel, ging het gouden doktersbrilletje naar een stevig montuur, werd je baas van 
het ziekenhuis en ontving ik e-mails met soms wel 3 (!!!) uitroeptekens. Ik mag je heel graag 
en ben dankbaar voor de vier jaar dat je mijn promotor was. Je kan me altijd bellen voor een 
biertje! 

En natuurlijk Onyi, wat geweldig dat je zo vaak in Nederland bent en wat fantastisch om 
een paar maanden na mijn start bij jou op de UCLA campus langs te komen. We share an 
appetite for laughs and I enjoy the fun we have, mucho mucho! ‘So nice, you gotta say it 
twice!’ Your knowledge and expertise in research is amazing and I am thankful that you 
became so much more than my dedicated co-author from overseas.

Irene en Benjamin – paranimfen – maar vooral mijn liefste langste collega’s in het AMC, 
super leuk dat we veel langer dan alleen deze dag naast elkaar staan! 

Ireentje, ik geniet alle momenten van je positieve energie en prachtige oneliners, maar ook 
van je kritische vragen, het leren in en over onderzoek, het samen schrijven in de roze toren, 
logeren in Heusden en op de AMEE, de vroege ochtend op J1 en ga zo maar door. Ik zal het 
allemaal missen, maar hoef jou gelukkig niet te missen!

Ben, hoe fijn dat we het zo goed kunnen vinden en gelukkig is lachen jou ook zeker niet 
vreemd! Daarnaast heb je een groot talent voor uitleggen en waardeer ik je gezelligheid 
binnen de groep enorm. Dankzij je vier jongere zussen weet jij ook bijzonder goed om te 
gaan met al dat vrouwelijke in de groep...

Karlijn, zoveel goeie tips over promoveren en ik heb één en ander van je af mogen kijken, 
maar nog leuker vind ik het persoonlijke contact! Ik geniet van je humor en vind het erg 
gezellig bij jou en Kris en des te meer met Mads en Noor er bij.
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Albert, jou wil ik ook graag bedanken voor je rol in mijn promotietraject – zonder jou was 
het niet eens zo ver gekomen! Dus veel dank voor de matchmaking tussen Kiki en mij, maar 
vooral voor je leuke zelf en natuurlijk ook de etentjes in Heusden.

Renée, hoe leuk om in een voorstelrondje twee keer ‘Renée’ te horen. Je hebt me geleerd 
om dingen beter los te kunnen laten als ik helemaal vast zat: essentieel in de laatste 
proefschriftfase. Scheepie bedankt!

En Lenny, ik wil nog heel graag een studie samen doen, alleen al om met je te kunnen blijven 
werken: een feest met jou erbij! Heb veel bewondering voor je kracht en ik kijk nu al uit naar 
ons weekendje vissen op Terschelling!

Mirjam, het zal mij niet verbazen als jouw stage ooit nog eens uitmondt in een promotie: je 
bent echt een toppertje Mir! 

Om naast de fantastische onderzoekscollega’s ook nog een promotietijd te kunnen afsluiten 
met een leescommissie om super blij van te worden vind ik geweldig! Beste professoren, 
mijn dank! 

Uiteraard liggen de (ex) KPI-ers me na aan het hart. Piet, volgens mij begon ik in de week 
dat jij professor werd en sluiten we ook bijna gelijk af, wat bijzonder! Patty, dank voor je 
geweldige e-mails en iedereen: bedankt voor de taartmomenten en de heerlijke tijd op A3! 

De ‘nieuwe’ afdeling gaf me een net zo welkom gevoel! Debbie veel dank voor je 
enthousiasme en openheid. En CEBE collega’s, ookal ben ik ongezellig geweest met de deur 
dicht, het heeft me enorm geholpen bij de afronding van het boekje en me gelukkig niet 
weerhouden om jullie allemaal wat beter te leren kennen! 

Eef, Willes, MD, Hanneke en Madelijn, het was echt een leuke begintijd met jullie als collega-
promovendi! Koffiemoment bij de voetjes, statistiekavond met bemoedigend stickerboek 
en zelfs een schuurfeest! 

Tenslotte de Journal Club – een must voor elke promovendus! De sfeer die we met elkaar 
maken zorgt er voor dat het niet alleen nuttig is, maar ook dat ik heb kunnen oefenen als 
wetenschapper. Jullie kritische meelezen, vragen en vertier zijn onmisbaar geweest en wat 
mij betreft het perfecte begin voor meer toekomstige wetenschappelijke samenwerking! 

Mijn lieve familie hoort uiteraard ook in het dankwoord thuis! Het positieve gevoel waarmee 
ik de promotijd afsluit zal ook zeker jullie verdienste zijn geweest.
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Lieve mamma, met het nakijken van verschillende studies en het boek heb je me zo lief 
geholpen – echt een steun dat iemand net zo of nog preciezer kijkt. En pap, dat ik altijd even 
kan bellen, ook met niets, is heerlijk: jullie zijn de liefste, trotste ouders die ik me kan wensen! 
Tamp en Miep volgen daar direct op, wat ben ik gelukkig en blij met zulke lieve zusjes! En dat 
er twee erg gezellige jongens bij horen maakt het helemaal top, Aart en Ruud bedankt. Mijk 
en Nico, jullie zijn zulke schatten, en ik kan niets anders zeggen dan superthanks! En lieve 
Kuikens, bij jullie voel ik me van het begin af aan thuis en jullie betrokkenheid voelt als een 
warm bad! 

Van vrienden ben ik helemaal weg en het liefst cross ik de hele dag door Nederland om jullie 
allemaal zo vaak en veel mogelijk te zien! De tekst voorin het boekje ‘voor iedereen die ik 
lief heb’ is op jullie allen geïnspireerd! Maar omdat de ‘12 tips’ veel nuttiger zijn om te lezen 
dan een uitgebreid dankwoord, heb ik iets anders bedacht. Kijk dus voor in het boekje voor 
een extra en persoonlijk woord van dank… Weet in ieder geval dat je meer betekent dan een 
dankwoord in mijn proefschrift, maar dat weet je allang, toch? Ach, ik moet jullie toch even 
noemen lieve Car, Han, Tjiam, Jip, Sil, Floor, Frits, Seer, San, Ca, Dirk, Diets, Loes, Ar, Tim, Rut, 
An, Daan, Frauk, Am, Lin, Stef, Jori, Mark, Robbie, Lautje, Krijn, Lau, Jeroen, Tom, Liza, Carly, 
Hannes, Ing, Suus, Flox, Nien, Jules, Emmie, Kate, Babs, Lies, Soof, Lieke, Linque-ies, Nine, As, 
Lies, Ing, Steef, Ollie, Bennie, Bart, Bram, Martin, Robert, Kim en wie ik ben vergeten, maar 
niet had willen vergeten!

En natuurlijk mijn kers op de taart! Maar omdat jij altijd zegt ‘ik wil de taart zijn!’ wil ik je 
graag iets belangrijks meegeven lieve Hil: je bent nog veel meer dan de taart!


