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Dankwoord d 

Naa vijfjaar van hard ploeteren, ligt het hier dan voor je: Mijn Proefschrift. Een aantal mensen 
will  ik in het bijzonder bedanken voor hun hulp en steun. 

Denise,, thanks for giving me the opportunity to work in your very well organized lab. Let me 
knoww if you cloned the real f^gene! Ton, bedankt datje mijn promotor wil zijn. 

Ronald,, als een echte Pa heb je je over mij ontfermd de afgelopen vijfjaar. Ondanks dat we 
dee klus niet geheel geklaard hebben, denk ik dat we toch het maximale eruit hebben gehaald. 
Onzee samenwerking verliep gladjes en ook die paar hobbels onderweg hadden we altijd snel 
weerr gladgestreken. Ik wacht nog altijd met spanning welk rugnummer ik op mijn Ajax T-shirt 
krijg.. Frank, als labclown was je altijd bepalend voor de sfeer op het lab. Meestal goed gehu-
meurd,, maar soms ook niet te genieten. Ik betrap mezelf erop dat ik af en toe ook van die 
Astensee taal begin uit te slaan, een teken dat het tijd is om op te stappen. Marije, bedankt voor 
dee korte maar succesvolle samenwerking beneden in het B-lab. En verder wil ik de vele men-
senn niet vergeten die in de loop van de tijd het Barlow lab zijn gepasseerd. In het bijzonder 
Robertt en Danielle, van de eerste Barlow lichting, aangevuld met Daan, Torunn en Janet van 
dee andere labs van het oude H5, bedankt voor de vele gezellige uurtjes na het werk. Elke 
stoeptegell  van het terras van het Filmmuseum hebben we uitgebreid verkend, maar ook meni-
gee andere kroeg, met af en toe zelfs Korsakoff-achtige verschijnselen de volgende dag. 

Mij nn dank gaat verder uit naar alle mensen van H5 (oud en nieuw) die mij op welke wijze dan 
ookk hebben geholpen. Roderick, Wouter en Leone, julli e waren het afgelopen jaar een aange-
namee aanvulling in het bijna uitgestorven Barlow-lab (uiteindelijk vielen wij toch best wel 
meee of niet?). Katinka en Tammy, belofte maakt schuld, hier dan julli e vermelding in mijn 
dankwoord. . 

Alfredd Schinkel en Hans Jonker wil ik bedanken voor de hulp met het opzetten van de 
transportt proeven en de mensen van proefdierpathologie, met name Jurjen, voor het snijden 
vann talloze vriescoupe's. Cees Oudejans en de mensen van zijn lab op de VU wil ik bedanken 
voorr de korte tijd dat ik daar heb gewerkt om de RNA in situ's onder de knie te krijgen. Bruno 
andd Sophie, thanks for sharing your knowledge of Orct3 and catecholamine transport with us. 

Enn dan natuurlijk nog de mensen buiten het onderzoekswereldje, voor wie ik het afgelopen 
jaarr te weinig tijd vrij heb kunnen maken. Veronique en Martine, julli e waren weliswaar mede 
AIO's,, maar bovenal vrienden, waarmee ik ontspannend in de sauna en therapeutisch shop-
pendd mijn vrije tijd heb doorgebracht. En natuurlijk de vele avonden eten en drinken samen 
mett Pascale en Nicole niet te vergeten. Astrid, Inge, Peggy, en Marloes, ondanks dat het onder-
zoekk redelijk ver van julli e bed staat, was er toch altijd de belangstelling hoe het er voor stond. 
Bedankt,, voor de gezellige avondjes, weekendjes etc. Ik hoop dat ze in de komende tijd in fre-
quentiee zullen toenemen. 

Marloess en Janet, bedankt dat julli e 8 juni mijn paranimfen willen zijn. Ik zal julli e mentale 
ondersteuningg hard nodig hebben! 
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Dankwoord d 

Enn dan het thuisfront in Grubbenvorst: Arno, Petra, de oma's, en mijn mannetjes Timo en 
Joeri.. Bij mijn reis naar het zuiden, hoorde steevast een bezoekje aan jullie, al was het dan zon-
derr enige regelmaat. Bedankt voor julli e medeleven tijdens de ups en down van deze promo-
tietijd. . 

Papp en Mam, op julli e kan ik altijd rekenen en dat voelt goed. De vele uren aan de telefoon 
enn de bezoekjes over en weer waren soms hard nodig. De instelling om, hoe dan ook, af te 
makenn waar ik aan begonnen ben, heeft me erdoor gesleept de afgelopen vijfjaar. Ook het fik-
kenn is niet zonder resultaat gebleven, want het is dan eindelijk zover. 

Mett Arian heb ik er een hele familie bijgekregen. Reza, Inge, Mozhgan, Michel, Ahmed en 
Arash,, maar ook diegene die ik nog niet ontmoet heb, julli e hebben mij het gevoel gegeven 
eenn tweede thuis te hebben. 

Arian,, ji j hebt me bijgestaan in de piekjes en de dalen van dit promotieonderzoek en hebt ze, 
zekerr het afgelopen halfjaar, van zeer dichtbij meegemaakt. Bedankt voor je steun, maar voor-
all  voor je eindeloze geduld. 

Bedankt! ! 

Sandra a 
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