
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Cytokines in atherosclerosis: an intricate balance

Boshuizen, M.C.S.

Publication date
2016
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Boshuizen, M. C. S. (2016). Cytokines in atherosclerosis: an intricate balance. [Thesis, fully
internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/cytokines-in-atherosclerosis-an-intricate-balance(cbf45342-310f-48b7-bf24-2e2068607cf8).html


Dankwoord

13358- Boshuizen-Binnenwerk na proefdruk.indd   175 4-3-2016   16:18:06



Dankwoord

176

13358- Boshuizen-Binnenwerk na proefdruk.indd   176 4-3-2016   16:18:06



Dankwoord

177

Hiermee wil ik iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het tot stand komen van 
dit proefschrift. Uiteraard zijn er een aantal personen die een speciale vermelding 
verdienen: 

Allereerst wil ik mijn promotores Menno en Esther noemen, bedankt dat jullie mij de 
gelegenheid hebben gegeven om onderzoek uit te voeren bij de EVB. Ik heb veel geleerd 
de afgelopen 4 jaar. Menno, bedankt voor je begeleiding bij mijn project. Ik heb veel 
vrijheid gekregen en heb daardoor zelfstandig onderzoek leren doen. Daarnaast vond 
ik het fijn dat je heel toegangkelijk bent, ik kon altijd even langs lopen met een vraag of 
met nieuwe data. Ook heb je me de kans gegeven om naar leuke cytokine congressen te 
gaan om mijn data te presenteren. Veel succes nog met je macrofaag groep!

Natuurlijk wil ik ook mijn co-promotor bedanken. Marion, we hebben wat afgekletst de 
afgelopen jaren, over onderzoek maar ook vooral over onze gezamenlijke liefde voor 
reizen. Je bent altijd oprecht geïnteresseerd in anderen en brengt leven in de brouwerij 
met je speciale levenslessen en soms ietwat dubieuze uitspraken. Bedankt voor je hulp 
en gezelligheid.

Prof. de Vries, prof. van Royen, prof. van Eck, prof. de Jong, prof. Sterk en prof. van der 
Wal, hartelijk dank voor de beoordeling van dit proefschrift en uw bereidheid zitting te 
nemen in mijn promotiecommissie. 

Annette en Susan, bedankt dat jullie mijn paranimfen wilden zijn. Annette, als 
kamergenootje hebben we veel lief en leed gedeeld. We konden lekker kletsen en we 
wisten op een gegeven moment al wat de ander dacht zonder iets te zeggen. Daarnaast 
was je nooit te beroerd om even te helpen, je bent een topper! Susan, je was de ultieme 
combinatie van een gezellige collega en een bw-buddy. Je vrolijkheid op het lab werkte 
vaak aanstekelijk en ik heb veel om en met je gelachen.

Daarnaast wil ik natuurlijk ook mijn andere EVB collega’s bedanken. In het bijzonder wil 
ik daarbij kleine Esther, Marten en Saskia noemen. Esther, jammer dat je er na al die 
jaren kamergenootschap vandaag niet bij kunt zijn, ik wens je veel succes in SF! MH, 
met je bedenkelijke gezichten heb ik vaak om je moeten lachen, maar ik heb ook van je 
geleerd als semi-lid van de cytokine club. En dan Saskia, hoe vaak jij wel niet mijn heldin 
van de dag bent geweest.. en wat voor hilarische momenten we wel niet bij de muizen 
hebben meegemaakt.. bedankt voor al je hulp! Myrthe, Svenja, Linda, Quinte, Jan, 
Pascal, Jeroen, Suzanne, Helene, Carlos, Lauran, Tom, Charo, Annelie, Oliver en Claudia, 
dankzij jullie heb ik het de afgelopen 4 jaar erg naar mijn zin gehad op het lab, thanks!

Paul, Maurits en Niels, bedankt voor de samenwerking. Het heeft bloed, zweet en tranen 
gekost, maar met een mooi stuk tot gevolg!

Dan de bw-buddies; Jasmijn, Madelon, Sabrina, Sarah, Jessica, Kimberly en Susan, jullie 
zijn top! Wanneer iemand klaagt over iets in het lab, begrijpt iedereen precies wat er 
bedoeld wordt. Maar hierna gaan we snel weer verder met goede verhalen of hilarische 
dansmoves. Ik hoop dat we onze etentjes, dobbeltaferelen en weekendjes weg nog lang 
voort kunnen zetten.
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Opa en oma, jullie zijn altijd betrokken bij de dingen die ik doe en zeggen vaak hoe 
‘groos’ jullie op me zijn. Ik waardeer het zeer dat jullie er vandaag bij zijn.

Pap, mam, Leendert, Lenny en Jolanda, het is altijd leuk om weer even thuis te komen. 
Waarschijnlijk vertrekken Mark en ik binnenkort naar het buitenland en dat zal even 
wennen zijn maar onthoudt dat we ook weer terugkomen! Pap en mam, dankzij jullie 
heb ik kunnen studeren en sta ik nu hier, veel dank daarvoor.

Als laatste natuurlijk Mark. Je hebt de afgelopen 4 jaar aardig wat aan moeten horen, 
maar je steunde me altijd en vrolijkte me weer op met je slechte grappen. Ondanks ons 
harde werken hebben we al veel mooie dingen beleefd en fantastische reizen gemaakt. 
Ik hoop dat we samen nog veel mooie avonturen mogen beleven!

Liefs,

Marieke 

21 april 2016 
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