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Chapter 7

Dankwoord 
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Dit proefschrift is het resultaat van vier jaar werk, gedreven door nieuwsgierigheid en de wens 
om dingen te begrijpen. Ik had dit boekje echter nooit af kunnen krijgen zonder de hulp van 
sommigen om me heen. In de afgelopen jaren heb ik veel behulpzame mensen mogen ont-
moeten, met hen samen gewerkt en van hen mogen leren. Zij waren van groot belang voor 
mij, en verdienen eigenlijk veel meer dan een stukje in het dankwoord.

De eerste persoon die voor mij onmisbaar was, is mijn promotor, Prof. dr. Sjoerd Repping. 
Sjoerd, je voelde altijd feilloos aan waar ik behoefte aan had, ook al had ik dat zelf nog niet 
eens door. Wat het ook was dat me dwars zat, ik kon bij je terecht. Of ik nou het overzicht kwijt 
was, twijfelde aan mijn project, mezelf of aan de wetenschap in het algemeen, samen kwamen 
we er vaak wel uit. Je vertrouwen in mij was niet alleen hartverwarmend en motiverend, het 
heeft me geholpen mezelf te ontwikkelen op meer dan alleen wetenschappelijk vlak, en daar 
zal ik je mijn hele leven dankbaar voor zijn.

Nog iemand zonder wie dit boekje er nooit was geweest, is mijn co-promotor, Dr. Geert Ha-
mer. Beste Geert, ik genoot van het feit dat ik jouw eerste PhD student was en de bijzondere, 
gelijkwaardige band die we daardoor hadden. Ik was niet altijd de makkelijkste en we hebben 
veel waardevolle lessen van elkaar geleerd. Ik ben je bijzonder dankbaar voor de unieke kan-
sen die je me keer op keer gegund hebt, niet alleen wetenschappelijk, maar ook persoonlijk. 
Zonder jouw luisterend oor, je eeuwige positieve houding en uitzonderlijke geduld was ik niet 
geweest waar ik nu ben. Geert, ik had werkelijk geen andere co-promotor willen hebben en ik 
ben onwijs trots op “onze” promotie. 

Moreover, I would like to thank the rest of my thesis committee members, Prof. dr. Joost Grib-
nau, Prof. dr. Ron van Noorden, Prof. dr. Dick de Rooij, Prof. dr. Camilla Sjögren, Prof. dr. Fulco 
van der Veen and Dr. Kerstin Wendt. Thank you for accepting to be a part of my committee and 
for spending precious time and effort on reading, judging and discussing my thesis.

Beste Ans, ik ben elke keer onder de indruk van je ervaring en kennis, het was een voorrecht 
dat ik daarvan heb mogen meegenieten. Bedankt dat je me altijd, en in het bijzonder in het 
begin, als onderdeel van je groep hebt beschouwd en behandeld.

Dear fellow PhD students, Callista, Febilla, Hajar, Ieva, Joana, Kai Mee, Majid, Robbert, Robin, 
Sabrina, Vera and Zheng Yi, our ‘boat’ is getting pretty full and gezellig! Thank you for going 
through the daily struggles with me, and the time you have sacrificed in order to help me. 
Thank you for your scientific input and suggestions, the publication pranks, and the dancing 
in Barcelona and on our boat in the canals of Amsterdam. I wish you all the luck in the world in 
finishing your projects, and I am confident each of you will succeed.

Saskia en Cindy, jullie runnen ons lab met bewonderenswaardige precisie en ik denk dat ik nu 
voor altijd verwend zal zijn. Het was heerlijk om met mensen te werken die ook zo enthousiast 
zijn over structuur en nauwkeurigheid, en bovendien technisch bijzonder veel in huis hebben, 
heel erg bedankt!

Natuurlijk zijn er nog vele anderen waarmee ik dagelijks, wekelijks of zo af en toe heb samen-
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gewerkt, die zeker een bedankje verdienen. Aldo, Gijs, Carrie, Remco, Truus, Louise, Lisa, Alex, 
Sebastiaan en alle andere collega’s: dank jullie wel voor de vele nuttige, interessante en ge-
woon gezellige gesprekken die ik met jullie heb mogen voeren en voor de dingen die ik van 
jullie geleerd heb. Beatrix, dank je wel voor je goede zorgen, onder andere omtrent mijn pro-
motie.

Former colleagues and PhD students, Eleni, Julia, Tinke, Canan, Hooman en Bita, thank you for 
showing me directions and for being an example.

Nathalia en Lok Lam, de bedoeling was dat jullie van mij zouden leren, maar ik heb juist veel 
van jullie geleerd. Dank jullie wel daarvoor, en voor het vele werk wat jullie verzet hebben. 

Ook buiten mijn afdeling heb ik veel hulp gehad, in eerste en voornaamste plaats van Jan Stap. 
Jan, als ik vragen of ideeën had, of het even niet meer zag zitten: ik was altijd welkom. Samen 
bedachten we dan of ik spoken zag, of dat we dingen toch iets anders aan moesten pakken. 
Dat ik mocht meegenieten van jouw kennis en ervaring, heeft mij ontzettend veel geholpen. 
Dank je wel voor alles wat ik van je heb mogen leren. Dit proefschrift, en hoofdstuk 5 in het 
bijzonder, was er niet geweest zonder jou. Verder ben ik Ron Hoebe, Daisy Picavet, Berend 
Hooibrink en Dave Speijer erg dankbaar dat ze tijd en moeite hebben gestoken in mijn project 
en daarmee in mij. 

Jitske en Martin, wat ben ik ontzettend blij en vereerd dat jullie mijn paranimfen zijn. Jitske, 
onwijs bedankt voor je enthousiasme en steun in het afgelopen jaar. Je was altijd bereid om 
me te helpen, ook al betekende dit dat je voor de zoveelste keer naar een kaft ontwerp moest 
kijken. Je eerlijkheid en optimisme zijn inspirerend, en je bent óók nog lief. Ik weet zeker dat 
jij over een tijdje ook tussen jouw twee paranimfen zal staan, en dan zal ik er zijn om je aan 
te moedigen! Martin, wie had zo’n zeven jaar geleden in Maastricht kunnen voorspellen dat 
wij nu hier zouden staan. Samen hebben we veel slechte koffie en goede wijn gedronken, 
gelachen, gepraat en soms even gemopperd. Ik ben er dol op dat je altijd je oprechte mening 
geeft; je eerlijke advies heeft me de afgelopen jaren vaker geholpen dan je zelf misschien weet. 
Mijn tijd in het AMC was heel erg anders geweest zonder jou. Martin en Jitske, dank voor alles, 
en dat jullie (letterlijk en figuurlijk) naast me staan.

Papa en mama, ik weet nog dat ik, jaren geleden op de universiteit, het idee kreeg om ooit te 
gaan promoveren en hoe enthousiast jullie daarover waren. Jullie hebben alle ups en downs 
van de afgelopen jaren met mij meegemaakt, waren en zijn mijn grote steun en toeverlaat. 
Jullie hebben me door de frustraties en vermoeidheid heen gesleept en hebben de successen 
groots met mij meegevierd. Dank jullie wel voor alles, dit boekje is voor jullie.

Gertjan en Lisette, Wendelien en Elmar, kijk het is me gelukt! Dank jullie wel voor het aanhoren 
van al mijn (wetenschappelijke) geklets, en dat jullie mij altijd het gevoel hebben gegeven dat 
jullie trots zijn op je zusje.

Tenslotte ben ik Sjoukje, Erwin, Maaike, Mieke en alle andere vrienden en familieleden ont-
zettend dankbaar. Jullie hebben mij de afgelopen jaren enorm gesteund en voor de nodige 
ontspanning gezorgd, wat wellicht meer betekende dan jullie zelf vermoedden. Ik had jullie 
niet willen missen!




