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Dankwoord

Ze zeggen wel eens ‘ it takes a village’, deze uitspraak is ook zeker van toepassing op 
promoveren. Tijdens mijn promotie traject kon ik op meerdere mensen leunen en de 
laatste paar pagina’s van mijn proefschrift wil ik dan ook opdragen aan hun.

Allereerst mijn promoter, Marten. Meerdere malen heb je me betrapt in de ochtend, 
tijdens je rondje lab, als ik in de vroege uurtje vals stond mee te zingen op de muziek. 
Ik kreeg een ‘ goedemorgen’, een glimlach en een opgetrokken wenkbrauw voordat 
je verder schuifelde op je slippers met je koffie. Ook al werden je rondjes over het lab 
minder frequent, de opgetrokken wenkbrauw heb ik nog wel menig maal gezien ;-). 
Bedankt dat je me 6 jaar geleden een kans hebt gegeven. Je hebt me geleerd te geloven in 
mijn kennis en kunnen en achter mijn verhaal te staan. Bedankt voor 5 jaar geduld en 
optimisme, je was de ‘optimist voor mijn pessimist’, en de ruimte, min een opgetrokken 
wenkbrauw hier en daar, om mezelf te ontwikkelen en vooral mezelf te zijn. Een 
gesprek dat ik nooit vergeet is het moment dat je eerlijk tegen me zei dat je niet wist of 
ik geschikt was voor een PostDoc. Ik was een beetje geschokt door je eerlijkheid, maar 
je vulde deze opmerking aan met: ‘ Ik denk dat je alles kan doen, wat je wilt doen, maar 
ik weet alleen niet of je er gelukkig van wordt’. Ik ben daarna gaan nadenken over waar 
ik gelukkig van word en dat heeft me een hele mooie nieuwe loopbaan opgeleverd!

De leden van mijn promotiecommissie, voor het lezen en de kritische blik op mijn 
proefschrift. Ik kijk uit naar de vragen en discussies die gaan komen!

Cindy. Waar moet ik beginnen bij jou! De afgelopen jaren was je mijn steun en 
toeverlaat op het lab en natuurlijk daarbuiten. Je zorgde voor balans en ruimte, naast 
mijn oneindige to-do-lists. Tijdens mijn experimenten marathons, verscheen je voor 
het ronde raampje, een bak koffie in de hand en een gekke bek op je gezicht, waarna ik 
alles in de wasbuffer gooide en even kwam koffie drinken. Random dancing, als mijn 
experimenten goed gingen. De achter gelaten briefjes met daarop inspirende uitspraken 
als: ‘ Always be yourself, unless you can be a unicorn, then always be a unicorn’, met 
daarbij natuurlijk mijn hele kastjes vol geplakt met verschillende voorbeelden van 
eenhoorns. Jij was mijn eenhoorn, dans partner en partner in crime en met jou als mijn 
paranimf komt die titel er zeker en wordt het een episch feest.
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Anne, altijd recht door zee en bijna niet van je stuk te brengen. Tijdens de master begon 
onze samenwerking en wat was ik blij met een jou, je zei altijd waar het op stond en als 
ik over iets twijfelde, kwam je met goed advies. Hetzelfde ben je blijven doen tijdens 
onze PhDs. De avonden op de bank met een pot thee, heerlijk los gaan over de perikelen 
van promoveren, studenten en promotoren. Het was fijn om met iemand te praten die 
begrijpt waar je tegen aan loopt en om de voor- en nadelen van promoveren mee te 
bespreken. Jij bent voor mij het toonbeeld van rust, doelbewustheid en succes en onze 
avonden hebben me geholpen om alles in perspectief te kunnen blijven zetten en me 
te realiseren dat het heel normaal was om je af te vragen ‘ hoe ga ik dit in vredesnaam 
allemaal doen!’. Ben zo blij toen je zei dat je mijn paranimf wilde zijn. Je zet me met 
beide benen op de grond en laat me inzien dat het allemaal wel goed komt, hoe gestresst 
ik ook rondloop. Het wordt een prachtige, lange, vol met eten en drank, dag en ik heb 
er onwijs veel zin in om het samen met jou te beleven.

Het Smidt lab, geroemd om zijn feesten en daden, van borrels tot glaswerk oorlogen, 
zonder jullie was ik nooit aan het einde van dit traject gekomen. Simone, de early bird 
en ISH koningin! Ik kon er altijd van op aan dat er iemand in de ochtend was om mijn 
dag mee te beginnen en een kop thee/koffie mee te drinken. Ik kon bij je terecht voor alle 
mogelijke experimentele vragen en toen je ons verliet voor de andere kant van de gang, 
heeft je perfect gedocumenteerde labjournal me nog menig keer uit de brand geholpen! 
Willemieke, miss Sunshine en de muizentemmer! Ik kan me nog herinneren dat je 
stiekem 7-up had meegesmokkeld de AFS in, omdat ik KO was gegaan en je hebt de rest 
van de middag met me op het balkon hebt gezeten! Jij was de go-to-person als het ging 
om ‘matters of the mind’ en als er een muis was die je niet geoorknipt kreeg. Ricardo, 
casanova en immunoheld. Als kantoorbuurman zorgde je er altijd voor dat dagen weer 
goed werden door je eeuwige goede humeur en je allesziende oog voor een nieuw kapsel, 
schoenen of kleren. Ik zou graag een verzoek willen indienen voor een optreden van de 
labstreetboys op mijn promotie! Erik, heerlijke chaoot en werelddromer. Geen idee was 
te groot en geen plan onuitvoerbaar. Voor inspiratie en gedurfde experimenten moest 
ik bij jou zijn. Lars, knuffelbeer en coordinator van het zooitje ongeregeld. Als er iets 
stuk was, vermist, niet geregeld of alles gewoon even niet ging zoals ik wou dat het ging 
dan riep ik jou. Met je heerlijke kookkunsten en je vele avonturen uit je drukke sociale 
leven, is het altijd heerlijk praten met jou. In het laatste jaar heb je me echt uit de brand 
geholpen door studenten weg te jagen en me te helpen met mijn experimenten. 

De gone-but-not-forgotten leden van het Smidt lab, Jesse, Elisa en natuurlijk Saskia! 
Jesse, jou heb ik leren kennen toen ik nog stage liep in Utrecht, toen had je een hele 
ruimte met meerdere benches voor jezelf en die lagen al vol, dus toen ik in Amsterdam 
aan kwam en de bench was teruggebracht naar 1 was ik geschokt dat alle chaos dat 
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ook was! Elisa, eerst mijn stage begeleider en daarna mijn Lmx1b buddy. Ik heb je 
verjaardag overgenomen, je project en nu ook nog je promotiedatum! Bedankt dat je 
in me geloofde al die jaren geleden en dat ik eerst mocht op de dissectie microscoop 
(had natuurlijk wel de sprint er naartoe gewonnen :-P)! Saskia, wereldreiziger en 
bubbelmaatje. Toen ik begon in Amsterdam werd jij als snel mijn partner in crime, 
we konden gezellig babbelen en als ik even een schouder nodig had, was daar die van 
jou. Vond het heel moeilijk dat je wegging, maar ik gaf niet op en reisde je gewoon 
achterna. Bedankt voor een onvergeetelijke vakantie in Vietnam en een weekje op een 
droomeiland in Cambodja! 

Afdeling Molecular Neuroscience. Begonnen met de eerste non-smidt lab, Gerrald. 
Je bijnaam als GVR past perfect, je rust en komt-allemaal-wel-goed mentaliteit heeft 
me meerdere keren uit de brand geholpen en je was altijd in voor een bak koffie of een 
biertje. Een ochtend zonder homemade Gerrald koffie, waren ochtenden niet geleefd! 
Nina, zoals jij je door je PhD heen manoeuvreert is bewonderenswaardig! Je directe 
aanpak vind ik heerlijk en in Amerika was ik blij dat jij er was om mee naar het strand 
te gaan en normale boodschappen te gaan doen. Bedankt voor je lieve cadeautje op 
mijn verjaardag in de woenstijn. Elise, perfecte knuffelgrootte en‘ whoopwhoopwhoop’. 
Op Willemiekes promotie was ik het slachtoffer van jou avances en als je iets wilt, dan 
ga je er ook voor, haha! Je begon in mijn meest stressvolle jaren, maar je maakte me 
altijd aan het lachen. Zorg goed voor Cindy! Eddy, de dappere eenling van het van 
der Heide lab! Ook al begrepen we maar de helft van je 100% eiwitten project, je hebt 
MNS helemaal tot je thuis gebombadeerd. Zwoele blikken, open hemden en niet weg 
van een damespruik of twee, als je geen carriere als wetenschapper meer ambieert, kun 
je altijd nog boyband lid worden! Swip! Swipipedia en vergeetachtige stoel aanschuiver. 
Je theoretische kennis is ongeevenaard en mocht mijn carriere als klinisch embryoloog 
voor mensen falen, dan kan ik altijd nog met jou een panda fok programma opzetten. 
En Elias, heb je weinig meer gezien, maar foto’s liegen niet, haha. Nuchter, bewust en 
niet weg van een feestje, is hoe ik je ben gaan zien. En ik vergeef je dat je Utrecht gaat 
verlaten voor Amsterdam!

De heren van de tweede. Kennis en kwattenkwaad! Bedankt voor de kritische vragen 
en opmerkingen tijdens werkbesprekingen. Lars, voor het beantwoorden van al mijn 
vragen over celkweek, je zachte haar en sarcatische opmerkingen en grapjes. Marco, 
voor het luisterdende oor, je tips over hoe om te gaan met Marten en ‘ keeping-it-light’ 
mentaliteit. Frank, bedankt voor je hulp bij de ChIPs en het leiden van de hike expeditie 
in de Mohave woestijn. En Hans, je heerlijke kookkunsten en nuchtere houding zijn 
gemist in mijn laatste jaren, veel plezier op Bonaire, ik kom zeker langs als de B&B 
geopened is!
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De studenten die ik heb mogen begeleiden, Mandy, Lars en Pablo. Mandy en Lars, 
jullie waren mijn samen mijn eerste studenten en in de eerste week van jullie stage 
stonden we al tot in de late uurtjes in de Casablanca, de foto’s en filmpjes komen jullie 
kant nog wel eens op, wanneer jullie zelf klaar zijn met jullie promotie. Pablo, you 
joined me in my final year. You patience and preseverance when it came to IHC and 
the long hours in the dark using the microscope and counting cells have paid off. You 
completed my Lmx1b story and I hope it will end up as a beautiful publication. I also 
still have the orchid you gave me! 

Alle collega’s van het SILS-CNS, voor de borrels, de discussies in de microscoop ruimte, 
de lab battles, club nasty, pub quizzen, de SILS-CNS dagen en de promotiefeestjes. 
Lianne (H) voor je hulp bij het uitvoeren van mijn gedragsexperimenten. De leden 
van de IvD, Rob, Miriam en Wim voor de kritische blik en jullie hulp bij mijn DECs. 
En uiteraard Chris, zonder jou geen SILS! Bedankt voor je toeziend oog en je goede 
zorgen. Als ik even niet meer wist wat ik moest met mijn dieren, kon ik altijd bij je 
terecht. Veel succes met je tekeningen, hoop het boek binnenkort te kunnen kopen in 
de winkel!

Naast collega’s waren er buiten het SP ook velen die me op de been hebben gehouden. 
Martin en Inge, ja dat is een ding nu. Je begon als mijn grote broer, je gaf me thee 
als ik ziek was en een dichtgeplakte (met meerdere rollen tape, zodat ik niet bij de 
sleutel kon! *ARHG*) lade als ik je bureau had in gevuilniszakt *Narf*! Ik was zo blij 
toen je een Inge vond en jullie zijn zo lief samen. Ik had bij jullie altijd een bank, een 
kop thee en een warm bord eten. Martin bedankt voor de ‘voeten-terug-op-de-grond’ 
sessies en Inge bedankt dat ik je je eerste moleculaire laboratorium mocht laten zien! 
Renate, zonder jou was dit boekje er helemaal nooit gekomen! Je zit zo vol met liefde en 
acceptatie dat het nooit moeilijk was om met je af te spreken. Bedankt voor de vele uren 
in de Ganspoort, de etentjes, je begrip en de zelf gebrouwen biertjes! Trude, al zo lang 
ben je mijn vriendinnetje, onvoorwaardelijk! Ook al zagen we elkaar niet frequent, het 
idee dat je er was en de gezellige wandelingen/ banksessie brachten weer balans in mijn 
leven. Loes, mijn langste vriendinnetje, al meer dan 25 jaar ben je mijn evenbeeld. Jij 
denkt zoals ik denk en voelt bijna zoals ik voel. Gesprekken met jou zijn altijd makkelijk 
en als je tijdens je eigen PhD ooit een bank, schouder, wandeling nodig hebt, dan hoef je 
maar te bellen. Maaike, met jou kan ik altijd giechelen en je begrijpt de ins-en-outs van 
promoveren, waardoor ik altijd lekker met je kon zeuren. Eelkje, ook al zit je helemaal 
in groningen, je nuchtere en eerlijke ‘zijn’ brengen altijd rust. Ik mag je altijd bellen en 
je sleept me zelfs mee naar Gent om me op te vrolijken. Joanne, in een woord liefde! 
Bedankt voor de feestjes, de filosofische tipi sessies, fietsen-door-de-sneeuw, je knuffels 
en je acceptatie. Marieke, helemaal in Oxford, maar altijd bereikbaar! Bedankt voor de 
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skype sessies en je luisterende oor. Kan met jou echt over ALLES praten! Evelyn, your 
enthousiasme and happy spirit always make me laugh. We have been giggling together 
ever since you did your internship in our lab and we will continue giggling together 
until we can giggle no more!
En nog zo velen, die me hebben geholpen met thee, bier, gesprekken, goed eten, feestjes, 
concerten, ruimte en acceptatie. 

En dan als laatste mijn familie. Jullie zijn mijn plek om naar toe te vluchten en mijn 
leven opnieuw in persectief te zetten. Marian, mama, moeders, moetie. Ik was altijd 
welkom en je zorgde altijd voor me, ook al zei ik dat het niet nodig was. Je deed stiekem 
mijn afwas en in eens had ik heel veel eten in huis als je langs kwam. Supermarkt moeder 
was altijd open en liefde altijd in de aanbieding. Jij zorgde ervoor dat er kleding in mijn 
kast bleef hangen, want met niemand kan ik zo goed kleding voor mezelf kopen als met 
jou. Hilbrand, de rust in jou huis en het niks hoeven, maakte jou huis tot mijn go-to 
vlucht schrijf haven. Bedankt dat ik je keukentafel en computer heb mogen invorderen 
voor het schrijven van dit proefschrift. Emma, jij bent altijd mijn grootste fan geweest. 
Ik ben altijd welkom in je huis, ook al zit het vol met anderen. Ik kan bij jou altijd 
mezelf zijn, ongeacht de bui waarin ik ben en je laat me zien hoe het leven anders kan. 
Je bent mijn inspiratie als het gaat om alternatieven voor het standaard leven en ben 
jaloers op hoe jij je leven indeelt, zonder schaamte en gevoel dat je de maatschappij iets 
verschuldigd bent. De rare discussies over hoeveel verschillende DNA sporen een mens 
kan bevatten of welk wapen ik zal kiezen in een voedselgevecht tot de dood, hebben 
dit hele traject af en toe een stuk luchtiger gemaakt. Theo, mijn non-bloed-gerelateerde 
familie, mijn boo, liebe, mijn wederhelft. Je bent niet gevlucht toen ik je voor het eerst 
vertelde wat ik deed, integendeel zelfs, voor onze eerste date had je je verdiept in DNA 
en we hebben tot diep in de nacht zitten praten. Het was meteen goed en je bent nooit 
meer weggegaan. Je gaf me ruimte als ik het even niet meer zag zitten en als ik tot laat in 
de avond aan het werk was, maakte je eten en gaf je me thee. Je kon me stimuleren om 
‘s avonds nog even een uurtje te gaan zitten na een lange dag en door je geduld, liefde 
en humor kon ik de volgende dag weer met goede moed naar het SP. Ook al begrijp je 
niet 100% van wat ik doe, je deed altijd je best om advies te geven over de lay-out van 
een poster en luisterde naar mijn oefen presentaties. Ik houd van je liebe! 

Het leven bestaat uit eenhoorns en regenbogen, maar zonder jullie zijn het gewoon 
paarden in de regen. 
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Iris Wever was born in ‘s Hertogenbosch on the 18th of November in 1988. She 
attentend the RSG Simon Vestdijk and graduated High School in 2007. She started 
her bachelor program Biomedische wetenschappen at the University of Utrecht in 2007 
and as part of this bachelor program she studied a semester abroad in hir third year at 
the Lund University via an Erasmus Exchange. After her bachelor she continued her 
academic education by enrolling in the master program Neuroscience and Cognition 
at the University of Utrecht in 2010. Her first research internship was with Prof. Dr. 
Marten Smidt, under the supervision of Dr. Elisa Hoekstra, where she investigated the 
function of Lmx1a and Lmx1b in the development of mesodiencephalic dopaminergic 
neurons. During this internship she also aimed to develop a new technique for the 
electroporation of plasmid into dopaminergic cells in an ex vivo set up. Her second 
research internship was under the supervision of Dr. Elisabeth Andersson and Dr. 
Zhanna Alekseenko in the laboratory of Prof. Dr. Johan Ericson. Here she helped to 
develop a new differentiation protocol for serotonergic and dopaminergic neurons in 
vitro. In 2012 the graduated and in 2013 she started her PhD in the laboratory of 
Prof. Dr. Marten Smidt at the University of Amsterdam. During her PhD she focused 
on the function of the transcription factor Lmx1b in the post-mitotic development of 
mesodiencephalic dopaminergic neurons and used the development of mesodiencephalic 
dopaminergic system as a model to study the impact of polycomb protein on neuronal 
development. Furthermore, she supervised the research project of three master students 
and participated in several bachelor and master courses at the University of Amsterdam. 
She presenteted her work at several national and international conferences. 
In august of 2018 she started her new job as clinical embryologist (i.t.) at Nij Geertgen, 
the Neherlands. 
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