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DANKWOORD
Dit proefschrift had nooit tot stand kunnen komen als ik niet de hulp had gehad van 
collega’s, vrienden en familie. Daarom wil ik met dit dankwoord een aantal personen 
persoonlijk bedanken.

Allereerst wil ik natuurlijk mijn co-promoter en promotores bedanken.

Saskia, bedankt voor dit fijne promotietraject! Gelukkig ging mijn stageplek ergens an-
ders niet door, had ik op het laatste moment nog steeds geen stage gevonden en kwam 
ik bij jou terecht. Ik ben blij dat je mij onder je hoede wilde nemen en dat heeft tot een 
goede samenwerking geleid. Ondanks dat de experimenten die ik tijdens mijn stage uit-
gevoerd niet helemaal gingen zoals je we verwacht hadden, wilde je me toch graag bij de 
groep houden. Daar ben ik je echt heel dankbaar voor. Gelukkig heeft dat goed uitgepakt 
en uiteindelijk tot dit proefschrift geleid en tot een mooi aantal publicaties.  Bedankt 
voor alles, voor de gezellige gesprekken, de discussies en al je hulp. Ik hoop dat we nog 
een aantal jaartjes samen kunnen werken. We zijn een goed team!

Maurice, bedankt voor alle support de afgelopen jaren en dat je het mogelijk hebt ge-
maakt dat ik dit onderzoek mocht doen. Ik ben blij dat je me alle vrijheid gaf voor het 
uitvoeren van dit onderzoek, anders waren we misschien ook nooit van de irritante 
magnetische deeltjes afgekomen. 

Ton, jouw scherpe oog kan van een ongeorganiseerde hoop een duidelijk geheel maken. 
Bedankt dat je het vertrouwen in mij had en dat ik dit promotietraject bij Biomedical 
Engineering & Physics mocht uitvoeren. 

Zonder jullie was dit proefschrift nooit tot zo’n goed einde gekomen! Bedankt daarvoor.

Huub Hardy, bedankt dat je me ooit aan Saskia voorgesteld hebt. Het idee om magne-
tische deeltjes en antilichamen te gebruiken voor het visualiseren van vingersporen 
komt bij jou vandaan. Na mijn stage ben ik gelukkig snel van de magnetische deeltjes 
afgestapt, maar de antilichamen zijn altijd gebleven. Ik ben blij dat je af en toe nog eens 
langs komt op het AMC.  

Martin van Gemert, bedankt voor alle tijd die je in de rebuttals hebt gestoken. Alle in-
spanningen zijn niet voor niets geweest en hebben hun vruchten afgeworpen. Voor mij 
was het schrijven van de rebuttals ook erg leerzaam. Op die manier heb ik op een nog 
kritischere manier leren kijken. 

De studenten, Kevin, Kirsten, Dilber, Tayna, Trijntje, Fleur en Paraskevi. Bedankt voor 
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jullie bijdrage aan dit proefschrift. Jullie hebben allemaal een klein beetje meegeholpen 
om dit proefschrift te laten worden tot wat het nu is.  I would like to thank the students 
for their contributions to this thesis.

Ik wil ook al mijn collegaatjes van de afdeling Biomedical Engineering and Physics be-
danken. Alle collega’s die ooit een vingerafdruk of zelfs meerdere afdrukken gedoneerd 
hebben, echt heel erg bedankt hiervoor. Zonder vingerafdrukken had dit proefschrift 
nooit bestaan. 

Mijn kamergenootje Richelle, bedankt voor alle fijne gesprekken. Je bent een erg ge-
zellig kamergenootje en ik kan me geen fijnere wensen. Ik ben blij dat je me altijd de 
eerste uren van de dag met rust laat en af en toe een beetje afremt. Onze gesprekken 
over kippen en katjes zijn altijd leuk. Die tuinierskills van jou mogen er ook zijn. Je bent 
een top roomy!

(Ex)Keldergenootjes, opper ’cleaning’ hoofd Edwin, Jasmin, Alan, Kai, Gerda en Barba-
ra bedankt voor de gezelligheid in de kelder. Zonder jullie zou het een stille boel zijn 
geweest. Ik heb enorm gelachen bij het verzinnen van het grote BMEPH Cluedo spel. 
Annemarie, bedankt dat je voor lijk wilde spelen. Ik heb nog nooit zo’n goed gespeeld 
lijk gezien! 

Nienke, ik vond het erg gezellig om met jou samen zwanger te zijn. Leuk om de verschil-
lende zwangerschapskwaaltjes samen te delen. Het was wel even schrikken toen ik die 
foto zag tijdens het labuitje (de foto zag er gelukkig net iets anders uit dan onze foto), 
waardoor mijn schrik snel wegebde.

Judith en Angela, zonder jullie zou het een saaie bedoening zijn in het lab. Het labwerk 
wordt een stuk leuker als jullie aanwezig zijn. Een praatje op zijn tijd tijdens de incuba-
tiestappen of tijdens het meten met de spectrometer, was altijd gewenst. Ik kan altijd bij 
jullie terecht voor advies. Bedankt daarvoor. 

Alle mensen van boven, waaronder Mitra, Nazanin, Monique, Janina, Nadia, en Jetty. Be-
dankt voor alle gezelligheid. Het was fijn om af en toe wat afleiding te hebben, wanneer 
ik in het lab bezig was. 

Mijn vriendinnetjes, Liek, Diaan en Nance, bedankt dat jullie er altijd voor me zijn! Ik 
hoop dat we nog vaak zand kunnen happen. 

En mijn familie niet te vergeten. Via een omweg kom je er ook wel. Broers en zusje, Vin, 
Mars, Ger en Len, pa en ma, alle zwagers, schoonzussen en schoonouders. Natuurlijk 
een extra bedankje voor mijn paranimfen: Vin en Len. Vin, jij hebt met de eerste opzet 
voor het juist werkende protocol. En Lenny, jij moest wel paranimf worden, daar kon 
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ik helaas niet onderuit ;-). Natuurlijk ook nog bedankt voor het doneren van je afdruk-
ken, er zijn mooie plaatjes uitgekomen. Ben benieuwd naar jullie pakken. Hint voor ma: 
146-77, als je meer details wilt, moet je het maar even vragen. En pa, ik weet van wie 
ik de slechte afdrukken heb! Als ik iets in jouw afdrukken kan labelen, kan ik het in alle 
afdrukken. 

Tot slot, Hans, als ik jou niet had, was ik nooit verder gegaan met studeren. Ik ben blij 
dat je me altijd gestimuleerd hebt en hoop dat je dat nog een tijdje zult doen.  En Jolie, ik 
ben blij dat je in ons leven bent, je bent ons zonnetje in huis. 




