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De laatste regels van dit proefschrift wil ik wijden aan al de mensen die me
hebben geholpen en gesteund tijdens het tot stand komen van dit proefschrift.
Ten eerste wil ik mijn promotor Harm bedanken. Vanaf het moment dat
ik als masterstudent (veel te laat) binnen kwam om te vragen of je echt geen
stageplek voor me had, tot aan het moment dat je me een PhD positie aanbood,
wat nu, 6 jaar verder, heeft geleid tot dit boekje, heb je altijd je vertrouwen in
mij laten blijken. Je enthousiasme en eeuwige optimisme werken aanstekelijk,
en hebben me steeds opnieuw gestimuleerd verder te denken. “Even kort data
bespreken” duurde geregeld de halve middag, maar leidde vaak wel tot leuke
discussies, en ook de avonden lang dissecteren in de stallen en de tripjes naar
Leuven zal ik niet snel vergeten. Ik wil je daarom heel erg bedanken voor de
fijne samenwerking van de afgelopen jaren. Bedankt ook voor het vertrouwen
en de flexibiliteit die je me gaf om zelf invulling te geven aan mijn projecten,
waar ik veel van geleerd heb en die me de mogelijkheid hebben gegeven echt
mijn eigen stempel op dit werk te drukken. Ook wil ik je bedanken voor de
vrijheid om mijn werk zelf in te delen, waardoor ik altijd probleemloos mijn
persoonlijke leven heb kunnen combineren met mijn werk.
Paul, ook jou wil ik hartelijk bedanken voor al je advies, tijd, vertrouwen
en wijsheden die je de afgelopen jaren hebt gedeeld. Ook afspraken met jou
duurde nooit “maar even”, en gingen ook zelden over het onderwerp wat ik
van tevoren bedacht had, maar na afloop was ik altijd weer een flink aantal
mooie anekdotes en nieuwe inzichten rijker, waaronder de mooie uitspraak
“Never overestimate your audience”, die me nog lang bij zal blijven. Zeker op
het einde heb je uitgebreid de tijd genomen om mij van advies te voorzien
over mijn vervolgcarrière, en ook al had ik duidelijk aangegeven liever binnen
Europa te blijven voor mijn volgende stap, de suggesties voor overseas bleven
binnenkomen, wat uiteindelijk ook heeft geholpen bij mijn definitieve keuze
om naar Canada te gaan. Dank daarvoor.
Mijn commissie wil ik ontzettend bedanken voor hun tijd en expertise.
Paranimfen, een PhD doe je nooit alleen, en zonder jullie twee had ik
het zeker niet gered. Jullie hebben me door alle moeilijke momenten heen
geholpen, maar zeker ook de goede momenten met me gevierd.
Mara, niet vaak kom je iemand tegen die zo like-minded is op veel vlakken.
Je eerlijke, directe, no BS oordeel over alles heb ik heel erg kunnen waarderen.
Als ik ergens mee zat wist je vaak al voordat ik het zelf had aangegeven dat het

A
305

Addenda

“echt even tijd was voor koffie”, en als er iets gebeurde (goed of slecht) was jij
de eerste tegen wie ik het wilde vertellen. Jij was het vaak die mij een spiegel
voorhield en in de goede richting duwde als ik ergens niet uitkwam. Maar wat
heb jij ook een ontwikkeling doorgemaakt de afgelopen jaren zeg! Ik vind
het zo mooi om jou te hebben zien groeien van een onzeker en voorzichtig
meisje (in het lab dan, daarbuiten kon jij als geen ander je mannetje wel
staan :P), naar een sterke volwassen vrouw die staat voor haar eigen visie en
belangen! Ik hoop dat je dat zelf ook inziet. Ik ben jaloers op jouw briljante
plan om heerlijk 2 maanden door Australië te gaan reizen, hoewel ik het wel
heel jammer vind dat je er in mijn laatste maanden niet bent. Gelukkig kon ik
mijn verdediging zo plannen dat jij net weer terug bent, want ik had me geen
verdediging kunnen inbeelden waarbij jij niet aan mij zijde zou staan! Ik ga jou
en je prachtige uitspraken missen (don’t worry, ik heb een heel mooi lijstje van
jouw pareltjes die we bewaren voor jouw verdediging)!
Lieve Kit, wat ben ik jou gaan waarderen tijdens de afgelopen jaren. De
“maximaal-10-minuten-koffie-pauze-beloofd-ik-zet-een-timer!”
die
altijd
een uur duurde, je bizar slechte plan-vermogen (hoewel je daar zelf denk
ik nog steeds anders over denkt), je chaotische, lange verhalen met veel te
veel detail die niemand kon volgen, je leercurve die alle kanten op ging, je
koken met stokjes, je gekke gewoontes en bijgeloven (iets met twee eieren), je
heilige overtuiging dat in Badhoevedorp wonen een goed idee was, je idiote
plan voor een anti-body farm, je slechte nerd-science grappen en je flauwe
gevoel voor humor (Lianne die een stekker niet in een stopcontact krijgt is
blijkbaar hilarisch) en zo kan ik nog uren doorgaan. We hebben samen veel
mooie wetenschap gedaan, nog mooiere tripjes gemaakt naar Italië, Bilbao,
en San Diego, en vele, vele uren gepraat. Hoewel je soms ook onuitstaanbaar
was in je koppigheid of overtuiging dat er NU pauze gehouden moest worden
(desnoods in ons kantoor terwijl iedereen wilde werken), kan ik me een PhD
zonder jou niet voorstellen. Zoals je het zelf verwoordt kom ik binnenkort
weer bij jou in de buurt wonen (dat Badhoevedorp heeft echt jouw gevoel
van “dichtbij” verpest), maar ondanks de afstand die er nu tussen ons is, is het
ons heel goed gelukt om contact te houden, en ik hoop dat we dat vol blijven
houden!
Ook ALLE andere leden van de Lucassen groep (nu en in het verleden)
zijn onmisbaar geweest voor het voltooien van mijn PhD. Wetenschap is leuk,
maar het wordt pas echt leuk door de mensen waarmee je het doet. En jullie
hebben allemaal op je eigen manier mij verder geholpen in deze periode;
door te helpen in het lab, overwinningen te vieren, door opbeurende woorden,
of juist een luisterend oor als het eens tegen zat. Vooral de bizarre uren in
december 2017, gecombineerd met de (bijna) dagelijkse frustratie-borrels die
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we daarna in de Common Room deden zal ik niet snel vergeten!
Gideon, jij was altijd mijn eerste go-to persoon als ik ergens vragen over
had of niet wist hoe ik het moest aanpakken. Op al mijn lab-gerelateerde
vragen had jij direct een antwoord, en meer dan eens heb je me behoed voor
grote fouten, maar ook (of juist) daarbuiten had je vaak helder advies over hoe
ik zaken aan moest pakken. Het gaat wennen worden om niet meer dagelijks
toegang te hebben tot zo’n fijne sparrings-partner!
Vanaf het eerste moment dat ik jou leerde kennen, Pascal, was het
duidelijk dat jij een echte levensgenieter was, die altijd wel in was voor een
borrel, uitgebreid diner of feestje. Op je best was je tijdens onze congresvakantie in Milaan en Florence, waarbij jij ons wel even liet zien hoe je je als een
echte Italiaan hoort te gedragen, de lekkerste restaurants wist te vinden en
ons rondleidde in allerlei Italiaanse steden. Ook ons tripje naar Melt en de vele
festivals in Amsterdam waren altijd een groot succes! We zijn nu samen aan het
post-doccen op de UvA, waar we samenwerken aan hele leuke wetenschap,
maar gelukkig heeft dat ons niet veel serieuzer gemaakt en is er nog geregeld
tijd voor een borrel of feestje!
Het is ons gelukt Lianne! Tijdens een groot gedeelte van onze carrière
werden wij als één gezien, en nu hebben we ook dit traject alletwee afgerond.
Van de vele koffiepauzes tijdens onze stage en samen bier drinken en stage
lopen in München, tot daarna weer samen starten aan een PhD op de UvA en
ons dubbele bezoek aan San Diego en de mooie roadtrip ervoor, of de vele
avonden bierdrinken in de Polder; we hebben mooie dingen meegemaakt!
Hoewel we vele uren samen op de bank in de Common Room of bij Sjeel met
een kopje koffie hebben doorgebracht, ging het daarbij schrikbarend vaak
over werk, nieuwe plannen, of uitdagingen in het lab. Helaas werkten wij als
sport-partners wat minder goed, want vaker wel dan niet eindigden onze
sportplannen op het terras van de Oerknal in plaats van in de sportschool.
Hoewel onze wegen zich inmiddels helaas van elkaar gescheiden hebben, was
het een hele leuke tijd samen!
Kitty, op het moment dat ik dit schrijf sta jij op het punt van een hele grote
nieuwe stap in jouw leven, eentje die ook maar weer laat zien hoe relatief en
onbelangrijk alles wat we hier doen eigenlijk is. Heel veel geluk met je kleine
meid, geniet ervan! Hoewel zij vanaf nu natuurlijk altijd op één zal staan hoop
ik dat het je lukt om (uiteindelijk) je motivatie en passie voor wetenschap weer
op te pakken, want dat past zo goed bij je! Silvie, mijn naamgenootje , veel
leuke momenten hebben we meegemaakt, tijdens borrels, op de ONWAR,
en op andere feestjes (“zoete witte wijn ♫”). Ga daarmee door, juist ook nu je
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in de tweede helft van je PhD bent aanbeland, dat houdt het leuk! Janssen,
the “newbie” of the group! Your candid enthusiasm was inspiring! I really
enjoyed having you as a part of our group, from the beginning onwards you
were always up for a nice chat in the lab, a beer after work or a nice party!
Don’t worry so much about everything, don’t be too strict on yourself, and start
trusting yourself!
Dan de oudgedienden van de Lucassen groep, waar ik ook vele mooie
herinneringen aan heb. Eva, gelukkig ben jij nog regelmatig op kantoor, waar
jouw verfrissende, positieve kijk op dingen altijd naar een oplossing leidt. Hui!
Thanks for all your help throughout the years (especially with all my ephys
attempts), you were an incredibly nice colleague. It’s been a lot of fun working
with you, and I’ll really miss your (on/over the edge) jokes. Marijn, toen ik begon
was jij al vele jaren bezig op het Science Park. In het begin schrok ik soms een
beetje van jouw cynische houding en kritische blik, maar door de jaren heen
ben ik hem steeds beter gaan begrijpen en waarderen. De barbecues op jouw
dakterras waren ook altijd een groot succes, en je hebt me laten zien dat een
PhD ook anders kan, met vele dutjes, feestjes (fistpumps) en uitslapen (vast
ook afgewisseld met momenten van hard werken).
Aniko and Carlos, I want to thank you as well, for all the constructive
comments that I received from you throughout the years, and the advice, both
with regard to my research as well as for my career.
Lieve Wendy, hoewel we uiteindelijk maar kort echt samengewerkt
hebben, heb jij wel een hele belangrijke rol gespeeld aan het begin van mijn
wetenschappelijke carrière. Als masterstudent twijfelde ik heel sterk welke
kant ik op wilde; ik vond wetenschap wel leuk, maar al dat labwerk zag ik niet
zitten. Tijdens mijn stage nam je altijd tijd om mij dingen te leren en uit te
leggen, betrok je mij in jouw eigen onderzoek, en hebben we samen hele
leuke projecten gedaan, ook al was ik officieel helemaal jouw student niet.
In korte tijd heb je mij zoveel geleerd en me laten zien hoe leuk ook juist het
praktische gedeelte van de wetenschap is, dat jij mij ertoe geïnspireerd hebt
om door te gaan in de wetenschap en een PhD te gaan doen. Dank daarvoor!
Lieve Beryl, Nicole, Amber, Melissa, Judith, Lisa, Nathan, David, Eleni
en Nathalie, allemaal hebben jullie op je eigen manier bijgedragen aan dit
proefschrift. Veel van het werk wat hierin beschreven is, is eigenlijk door
jullie uitgevoerd, en ik heb veel geluk gehad met zulke enthousiaste en
getalenteerde studenten. Dank jullie wel voor de vele dagen (en avonden, en
weekenden…) dissecteren, snijden, mounten, kleuren, microscopen, cellen
tellen en analyseren. Deze thesis had er heel anders uitgezien zonder jullie
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hulp, en ik wens jullie het beste toe met jullie toekomst, binnen of buiten de
wetenschap!
Ook wil ik alle anderen bedanken die de afgelopen jaren onderdeel zijn
geweest van de Lucassen groep, als PhD student, postdoc of stagiair. Er zijn
ontelbare momenten geweest in het lab, of ’s avonds met een borrel, diner of
feestje die ik niet snel zal vergeten. Veel van die momenten heb ik ook gedeeld
met mijn andere collega’s van het SILS-CNS van de Smidt, Wadman, Kessels,
and Pennartz groepen tijdens de maandelijkse borrel, de CNS battles (hoewel
we daar nou niet bepaald in uitblonken) of tussendoor. Bedankt dat jullie het
SILS zo’n leuke werkomgeving hebben gemaakt!
In het bijzonder ook bedankt aan Lianne. Vanaf het begin van mijn
studententijd hebben wij samen opgetrokken, eerst als ActieCie, later gewoon
als vrienden en daarna ook als collega’s. Jij hebt mij zien (en geholpen)
ontwikkelen van verlegen student naar beginnend PhD, naar de plek waar we
nu alletwee staan. Regelmatig bespreken we alle perikelen van ons onderzoek,
gedoe met studenten, en onze PIs, wat mij altijd weer relativering geeft. Ik
vond onze wetenschappelijke kruisbestuiving ook heel leuk, met de les Ephys
101 (van jou) en Pipetteren 101 (van mij) om wat meer van elkaars wereld te
snappen. Jij bent nu ook bezig met de laatste (zware) loodjes, maar ik weet
zeker dat je het kan!
Lieve Babette, Anouk, en Merel, al vanaf het begin van onze studententijd
vormden wij een team. Eerst als bestuur van Congo, maar eigenlijk vooral als
vrienden. Onze vakanties naar bijvoorbeeld Winterberg, Marrakesh, Lissabon
of Bristol, en de ontelbare lunches, koffietjes, etentjes en avondjes uit waren
altijd de perfecte afwisseling om even goed te ontspannen. Babette, onze
wekelijkse lunch- en koffiedates zijn echt iets waar ik naar uitkijk (hoewel ik
niet zeker weet of je dat voor mij doet of om Alexia te zien). Je gezelligheid,
relativeringsvermogen en onbevooroordeelde luisteren kan ik altijd heel erg
waarderen, evenals je onuitputtelijke kennis over bier overigens. Anouk, het
lukt ons nooit om lang in hetzelfde land te zijn. Nadat je al halve studententijd
in het buitenland had doorgebracht, vond jij het ook nog eens nodig om jouw
PhD in Bristol te gaan doen, en net nu je bijna klaar ben en (hopelijk!) terugkomt,
vertrek ik naar Canada. Ondanks de afstand kan ik altijd bij jou terecht voor de
belangrijke dingen in mijn leven (zoals die keer dat ik je zaterdagochtend om
7 uur had gebeld om iets belangrijks te vertellen, en jij al meteen wist wat het
was). Heel veel succes met het afronden van jouw PhD! Merel, ook jij bedankt
voor de urendurende lunches met goede gesprekken en nog betere koffie, in
allemaal gekke vega en vegan restaurantjes in Amsterdam en ver daarbuiten.
Helaas is de afstand tussen ons nu ook wat groter geworden (en straks met
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Toronto zeker), maar we verzinnen er wel iets op!
Lieve Opa en Oma, ook al hebben jullie mijn promotietraject niet echt
meer bewust meegekregen, ik wil jullie toch bedanken voor alle steun van de
afgelopen jaren, en voor alle interesse in wat ik aan het uitspoken ben. Hoewel
jullie niet altijd snapten waar ik mee bezig was (Opa: “onbestaanbaar, een
muis heeft beslist geen hersens”, en Oma: “Ik heb laatst een muis gevangen
in onze muizenval, zal ik hem voor je bewaren dan heb je weer een extra muis
om onderzoek op te doen”), zijn jullie altijd extreem betrokken geweest bij
mijn doen en laten. Dat ik weet hoe trots jullie zijn doet me veel goed.
Lieve familie, vaak hebben jullie onbegrijpelijke verhalen over muizen en
papers moeten aanhoren, maar altijd waren jullie geïnteresseerd in hoe het
ging. Adrie en Marianne, wat ben ik jullie dankbaar voor alle steun die jullie
mij hebben gegeven tijdens mijn studie en promotie. Al lang voordat ik aan
deze PhD begon hebben jullie mij geleerd vertrouwen te hebben in mijzelf, het
beste in mezelf naar boven te halen, en nooit “nee” te accepteren, wat me veel
heeft geholpen tijdens deze grote uitdaging. Reem, dank voor al je feedback, ik
denk dat jij degene ben die het meest van dit boekje gelezen heeft... En ook al
twijfel je zelf soms zoveel dat je niet weet wat je in een restaurant zal bestellen,
je kon mij altijd van goed advies voorzien. Gelukkig ben jij naar de "goede kant"
overgestapt (mr. Lease-auto), maar ik hoop alsnog dat je je plannen om in het
buitenland te werken niet laat varen (Canada schijnt erg mooi te zijn ). Op
naar jouw eerste publicatie! Laura, de afgelopen jaren heb je ons regelmatig
meegesleept naar de prachtigste vakantieoorden, en hoewel ik in het begin
altijd twijfelde of ik wel mee kon gaan ("geen tijd, te druk"), lukte het je altijd
weer om het zo aantrekkelijk te maken dat ik geen nee kon zeggen, en dat
was maar goed ook. Ik vind het zoo leuk dat wij nu in dezelfde fase van ons
leven zitten, en dat ik dat nu met jou kan delen!
Lieve kleine Alexia, ook al ben je nu nog te klein om dit te lezen, ook jij hebt
zeker je stempel op dit werk gedrukt. Meer dan wie ook heb jij me geleerd het
perspectief te zien van waar ik mee bezig ben. Je hebt me geleerd dat mijn
tijd waardevol en kostbaar is, en dat ik kritisch moet nadenken waaraan ik
het besteed. Maar het meest van alles heb je me laten zien hoeveel geluk er
schuilt in de kleine dingen, en ik hoop zo dat het lukt de komende jaren dat
onbevangen geluk vast te houden.
Lieve Martin, hoewel je mij vaak voor gek hebt verklaard voor mijn, in jouw
ogen dan, bizarre werkethos en drive om wetenschap te doen, bleef je me altijd
voor 100% steunen. Als ik ’s avonds veel te laat, moe en hongerig thuis kwam, was
je er altijd met een luisterend oor (en vaak ook een lekker maaltje). Je heb zelfs
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een keer een hele avond mee zitten cellen analyseren toen ik de voorbereiding
voor één of andere belangrijke meeting weer eens helemaal verkeerd had
ingeschat (zoals helaas wel vaker voorkwam). Jouw onvoorwaardelijke steun
heeft me door dit proces heen gesleept, je stimuleerde me als ik er geen zin
meer in had, maar vooral: remde me af als ik weer eens alle perspectief uit
het oog verloren was. Het is altijd “jij en ik tegen de wereld” geweest, en dat
hebben de afgelopen jaren alleen maar meer bevestigd. Ik ben zo trots op de
ontwikkeling die jij de afgelopen jaren hebt doorgemaakt, en zeker sinds we
Alexia hebben. Bedankt voor alles, ik hou van je.
Ik hoop dat het duidelijk is dat de totstandkoming van dit boekje teamwork
is geweest, en hoop dat ik niemand ben vergeten te bedanken.
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Lab meeting prof. dr. Sheena Josselyn:
“Glucocorticoids induce generalised fear by
increasing the size of memory-encoding
neuronal ensembles”. Oral presentation.

Sick Kids
hospital,
Toronto, Canada

Lab meeting prof. dr. Stephen Maren:
“Glucocorticoids determine memory strength
and neuronal allocation to a hippocampal
engram”. Oral presentation.

Texas A&M,
College Station,
U.S.A.

Federation of European Neuroscience Societies
(FENS) Forum 2018: “Memory generalisation
following stressful events can be traced back
to the dentate gyrus”. Poster presentation.

Berlin, Germany

European Brain and Behaviour Society (EBBS)
50 years celebration event: “The effect of
stress hormones on memory specif icity”. Oral
presentation.

Berlin, Germany

Stress meeting Utrecht (lab prof. dr. Marian
Joëls):
“Corticosterone
induces
memory
generalisation; a role for the dentate gyrus”.
Oral presentation.

Utrecht,
The Netherlands

Dutch Neuroscience meeting 2018: “The
neuronal underpinning of stress-induced
memory generalisation”. Oral presentation,
session chair “In search of the memory engram”.

Lunteren,
The Netherlands

Lab
meeting
prof.
dr.
Merel
Kindt:
"Corticosterone changes memory strength
and specif icitiy". Oral presentation.

Amsterdam, The
Netherlands

European Brain and Behaviour Society (EBBS)
meeting: “The effects of stress hormones on a
memory engram”. Poster presentation.

Bilbao, Spain.

PhD portfolio

2016

Dutch Neuroscience meeting 2017: “Early
life period as a sensitive window for the
development of Alzheimer’s disease”. Oral
presentation.

Lunteren,
The
Netherlands.

Speaker in the Masterclass led by prof. dr.
Sheena Josselyn (SickKids Hospital, Toronto,
Canada): “Neuronal allocation to a hippocampal
engram by glucocorticoid hormones”. Oral
presentation.

Amsterdam
Brain &
Cognition, The
Netherlands.

AD/PD meeting 2017: “Early life stress affects
cognitive performance and Aβ levels in APP/PS1
mice”. Poster presentation.

Vienna, Austria.

Society for Neuroscience meeting 2016: “Early
life stress enhances amyloid pathology and
aggravates cognitive decline; rescue by short
blockade of glucocorticoid receptors at midage”. Poster presentation.

San Diego,
U.S.A.

Speaker in the Masterclass led by Bruce
McEwen (The Rockefeller University, New York):
“Early life stress accelerates amyloid pathology
and cognitive decline in an Alzheimer mouse
model; rescue by briefly blocking GRs”. Oral
presentation.

Utrecht
University, The
Netherlands.

Federation of European Neuroscience Societies
(FENS) Forum 2016: “Early life stress enhances
Aβ neuropathology and cognitive decline in
APPswe/PS1dE9 mice”. Poster presentation.

Copenhagen,
Denmark.

EBBS-EMCCS joint meeting 2016: “Chronic
early life stress accelerates cognitive decline and
Alzheimer disease pathology in APPswe/PS1dE9
mice”. Poster presentation.

Copenhagen,
Denmark.

Speaker in the Masterclass led by Helen
Scharf man (NYU School of Medicine, New
York): “Early life stress and the development of
Alzheimer’s disease”. Oral presentation.

Amsterdam,
The
Netherlands.
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2015

2014

2013

Dutch Neuroscience meeting 2016: “Early
life stress enhances Aβ-related pathology and
cognitive decline in APP/PS1 mice”. Poster
presentation.

Lunteren,
The
Netherlands.

TN2 meeting: “Early life experiences modulate
performance on complex cognitive tasks and
synaptic plasticity in an animal model for
Alzheimer’s Disease”. Poster presentation.

Amsterdam,
The
Netherlands.

Dutch Neuroscience meeting 2015: “Positive
and negative early life experiences modulate
survival and amyloid protein levels in a
mouse model for Alzheimer’s Disease”. Poster
presentation.

Lunteren,
The
Netherlands.

Endo-Neuro-Psycho meeting 2014, "Early life
stress in a preclinical model for Alzheimer’s
disease”. Poster presentation.

Lunteren,
The
Netherlands.

Alzheimer’s Disease Workshop: Alzheimer’s
Disease Research f rom Different Perspectives,
"Early Life Stress and Alzheimer´s Disease".
Data pitch.

San Diego,
U.S.A.

ENP 2013, “The match/mismatch hypothesis of
stress-related disorders”. Poster presentation.

Lunteren,
The
Netherlands.

Grants & awards:
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2018

Travel grant f rom the Committee of Higher Education and
Training (CHET) f rom the FENS for the attendance of the Japan
Neuroscience meeting 2018 in Kobe, Japan

2018

Travel Grant for Young Researchers f rom the Genootschap ter
bevordering van Natuur-, Genees-, en Heelkunde (GNGH) to
attend the FENS 2018, Berlin, Germany

2017
2016

Travel grant for attending the EBBS meeting 2017 in Bilbao, Spain
Travel grant f rom Alzheimer Nederland for attending the Society
for Neuroscience meeting 2016 in San Diego, U.S.A.
Best poster prize, the EBBS-EMCCS joint meeting 2016

PhD portfolio

2013

Travel grant for the attendance of the Alzheimer’s Disease
Workshop in San Diego, U.S.A., November 2013, ISAO
Sponsored attendance of the Endo-Neuro-Psychomeeting
Personal grant Saal van Zwanenburg fonds
Personal grant Hendrik Muller fonds

2012

Travel grant Erasmus program
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