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Dankwoord d 

Vaakk krijg je te horen: „Waarom doe je in Godsnaam onderzoek?" „Het is inderdaad 
onderbetaald,, maar het zit in mijn hart", zeg ik op mijn beurt. De meeste mensen snappen 
absoluutt niet wat je doet. Kloneren denken ze al gauw en dat is eigenlijk wel logisch, omdat 
ditt vele malen de pers haalt. Ondanks het feit dat (fundamenteel) onderzoek een bron van 
frustratiee is; je verzet bergen werk, maar het levert vaak weinig op, is het toch gelukt om dit 
proefschriftt af te leveren. Dit is niet zo maar tot stand gekomen en daarom wil ik een hele 
waslijstt aan mensen bedanken die hetzij wetenschappelijk, hetzij anderzijds, een steentje 
hebbenn bijgedragen. 
Firstt of all I want to thank Laura for her support at times science and personal life were not 
easyy (you know what I mean). Although I am not always an easy person to live with, I think 
wee understand each other very well (AMO-TE). Mijn ouders wil ik bedanken voor het 
genererenn van deze aparte genetische cocktail en hun onvoorwaardelijke steun tijdens mijn 
studiee en de fase erna. 
Keess wil ik bedanken voor het wegwijs maken in de wetenschappelijke wereld. Natuurlijk 
kann ik ook de derde B-bink (of DC dude?) niet vergeten te bedanken (anders zorgt ie er zelf 
well  voor). Voor zijn gedegen voorwerk; het geven van antwoorden op allerlei vragen, het 
begripp tonen voor de eenling, maar ook voor de pinten bier in Italië en de Pompei kater (met 
hett zwijntje voor de Nederlanders). Mijn collega's, waarvan ik in ieder geval Jan 
Wormmeesterr een extra bedankje wil geven voor alle hulp bij o.a. computer ellende en het 
belangrijkste:: het luisteren naar mijn vele frustraties die aan het einde van mijn promotie 
ontstondenn en het nuttigen van een biertje op zijn tijd. Ook mogen natuurlijk de overige 
duikelaarss niet vergeten worden (Dorothea veel succes bij de veterinairen en Emil met de 
promotie).. Uiteraard mag ik Trees niet vergeten. Bedankt voor alle hulp tijdens de eindfase. 
Naastt het op tijd aansporen van mijn persoontje hield dit ook het corrigeren van het 
manuscriptt in. Ron van Noorden voor zijn tips en getoonde interesse in mijn onderzoek (dit 
wass voor mij persoonlijk erg belangrijk!!) en natuurlijk de voetbalanalyses na wedstrijddagen. 
Dee mensen van de lipide groep en de EOB-ers die ik regelmatig heb lastig gevallen. Bedankt 
voorr de tips. Jan Peeterse voor zijn hulp bij het genereren van dia's en allerlei plaatjes. 
Thee foreign scientists that were of great help: Dr. A. Rinne, Dr. M. Abrahamson, Dr. D. 
Buttle,, Dr. T. Samejima, and many more. De studenten die hebben meegewerkt aan dit 
proefschriftt of aan projecten die nog niet rijp waren voor dit proefschrift: Maaike, Marion, 
Melissa,, Wilco. Ook wil ik Roel bedanken voor zijn inspanningen. Jan Paul Medema en 
Kristinn Denzer wil ik bedanken voor de fijne wijze van samenwerken. Marcel voor het 
luisterenn naar mijn vragen en vervolgens het geven van tips ook al liep hij zichzelf vaak al 
voorbij.. Ex-collega's: Annabeth (waar eten we? waarschijnlijk het 6e restaurant), Jules 
(monteerr mij even een wc-tje) en Laura Creemers (voor het ouwehoeren over van alles en nog 
wat).. Een extra bedankje gaat uit naar de medewerkers van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 
diee me altijd voorzien hebben van tonsillen zonder enige wanklank. 

Toon,, ik ken je al bijna 20 jaar en we blijven eikaars leven nog op de voet volgen. Dat zal nog 
tijdenn zo blijven. Het weer zit niet vaak mee tijdens het vissen maar ik vind het een goede 
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traditie,, die in stand gehouden dient te worden (die metersnoek komt echt nog wel een keer). 
Arnoudd ken ik nog langer en die wil ik ook bedanken voor de ontspanning met een biertje. Dit 
iss en was erg gewenst op zijn tijd. Je zal meestal mijn gebazel over de wetenschap niet 
begrepenn hebben, maar ik heb,, al dan niet knikkebollend, de sessies zeer gewaardeerd en hoop 
zee tot in de gloria te kunnen voortzetten. Bef de Kikker voor de gewenste ontspanning. Ik zal 
maarr niet in details treden, maar julli e weten stuk voor stuk wat ik bedoel (een verhaal hoeft 
niett waar te zijn als het maar een goed verhaal is). Ook al heeft een ieder zijn leven aardig op 
ordee en zwerft men uit over de hele aardkloot is het goed om elkaar af en toe te blijven zien. 
Kampongg 5 (zonder deze topspits nog steeds geen kampioen). De Dynamo -en pitgangers: 
Robb 'toppertje', Patrick 'kabouterhoolie', Joke en Adriana (evil sisters), Angela, Wies, Marco 
enn Cat. De Feyenoordclan (you know who you are!!!). In één adem wil ik vooral niet 
bedankenn de uitvinder van de COMBI en een burgemeester ergens in Nederland (laten we 
zeggenn Tilburg) die als een goed politicus betaamd erg goed kan liegen. Helaas heet hij geen 
Pinocchio,, want in dat geval zou zijn houten neus te klein zijn voor de wereld. Verder nog 
iedereenn bedankt die er wel had moeten staan, maar die ik vergeten ben. 
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