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DANKWOORD D 

Hett waren de simpele woorden "Ga je mee naar Amsterdam*. Deze advertentie vond ik in 

dede krant van zaterdag. Leek me wel een leuk baantje voor jou' die me vier en halfjaar 
geledenn lokte naar Amsterdam. Gijs, achteraf gezien een schot in de roos, niet alleen 
omdatt ik zodoende de afgelopen vier jaar gewerkt heb aan een leuk onderzoeksproject 
mett als resultaat dit proefschrift, maar ook omdat ik heb mogen genieten van je vriend-
schap,, je steun en betrokkenheid. 

Eenn proefschrift bij elkaar verzamelen en promoveren doe je niet alleen! Iedereen die op 
dee een of andere manier heeft bijgedragen aan het totstandkomen van mijn proefschrift 
benn ik zeer erkentelijk. Enkele van hen wil ik hier graag noemen. 

Alss eerste wil ik Andries Kalsbeek, mijn co-promotor, bedanken voor de zeer prettige 

begeleiding.. Dries, ik kijk met zeer veel voldoening terug op de afgelopen jaren, waarin 

ikk ontzettend veel van je heb geleerd. Je nuchtere kijk, je gestructureerde aanpak, en de 

mooiee schema's ter illustratie van de vraagstellingen zijn belangrijke ingrediënten ge-

weestt voor het onderzoek. Daarnaast heb ik je enorme "dag/nacht" betrokkenheid erg 

gewaardeerd.. Ik denk niet dat veel OIO's een begeleider hebben die 's nachts zijn bed 

uitkomtt om je veilig naar je nacht-experiment te rijden!. 

Daarnaastt wil ik mijn promotor, Ruud Buijs, bedanken voor zijn begeleiding. In het 

beginn was het nog wel eens stoeien met verschillende meningen van jou en Dries waar-

doorr weleens (vooral voor mezelf) onduidelijkheid ontstond en mis-communicatie op-

trad,, maar uiteindelijk bleek de actieve betrokkenheid van twee verschillende begelei-

derss een ideale manier om mijn eigen weg te kunnen vinden. Ruud, de open discussies 

overr onderzoek en over al het andere heb ik zeer gewaardeerd. Ik zal de opgewonden 

momentenn aan het einde van de dag met nog natte, in de haast opgesleepte, coupes on-

derr de microscoop niet snel vergeten. 

Enn dan wil ik Joke Wortel bedanken voor de intensieve, prettige en "dream-team-

achtige""  samenwerking. Joke, wat heb ik je bij die laatste loodjes gemist! Ik ben heel blij 

datt je mijn paranimf wil t zijn, vooral ook omdat je er speciaal voor mij voor terugkomt 

vliegenn vanuit de States of Amerika. Het is een veilig gevoel te weten dat we ook samen 

datt laatste heuveltje zullen nemen. 

Joopp van Heerikhuize, je hulp bij de bepalingen van al die hormonen was onontbeer-

lijk ,, assays doen met jou was altijd waarborg voor gezellige c-lab discussies. Jan van der 

Vliet,, gelukkig was schedeldakjes lichten jou specialiteit wél en konden we mooi samen 

pijnappelkliertjess "sucken"! Alwi n Geurtsen, Marcel de Jeu, Inge Palm, Frank Scheer, 

bedanktt voor steun en gezelligheid. Binnenkort een nieuw Palmpjes-drinken-record? 
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Enn dan het genoegen van 3 010-zussen Inge Palm, Stephanie Perreau en Marieke Rui-
ter:: dames we moeten nog steeds een nieuwe foto maken voor Dries z'n Screensaver! En 
dann Wilson Chung, met jou over onderzoek bomen, zware films kijken, of lekker uit eten 
hett was allemaal even welkom 

Verderr wil ik Tini Eikelboom en Wilma Verwey bedanken voor alle secretariële hulp 
enn voor de vele (her)formuleringen van mijn vele kromme Engelse en Nederlandse zin-
nen.. Ook Guus Wolswijk heeft me keer op keer geholpen aan een correcte Engelse zin, 
bedanktt Guus! Speciaal ook wil ik Jilles Timmer bedanken, de man die zorgde voor een 
rustige,, en vooral schoon stalletje, Chris Pool voor de wetenschappelijke waarom-vra-
genn als gevolg van het lezen van mijn DEC-protocollen, verder wil ik ook Roman Hofer 
bedankenn voor de ondersteunende werkzaamheden in de dierverblijven en Nico Bos 
voorr de geboden hulp bij het meten van locomotor activiteit. Ronald Nooy, Rein Visser, 
Leenn Tibbersma, Rinus Westdorp, Ad Kamstra en Martin Oomstee wil ik bedanken voor 
dee bouw en het onderhoud van die prachtige voedselschema-boxen. En dan tot slot wil 
ikk Olga Pach, Wilma Top, Nelleke de Wit, Jenneke Kruisbrink, Nel van der Poel, Marcia 
Tempelers,, Wil Meijers en alle andere instituters die ik hier niet bij name genoemd heb, 
bedankenn voor hun hulp bij van alles en nog wat. 

Gertjann van Dijk wil ik bedanken voor zijn belangstelling, hulp en vooral voor de we-
tenschappelijkee feedback met "fysiologische" blik. Ik ben dan ook erg blij met jou in 
mijnn promotiecommissie. I am also greatful to Prof. dr. Niijim a and Prof. dr. Nagai for 
thee collaboration that has lead to the results described in chapter 5.1 would like to thank 
Maryy Dallman for the suggestions regarding this same chapter. Mary, I am looking 
forwardd to experience the American way of Science (and all around it) under your 
supervisionn the coming years. 

Hett laatste loodje van een proefschrift is het boekje op zich. Henk Stoffels, bedankt 
voorr de "finishing touch" ervan. F,n dan die mooie voorkant. Funs Souren, ik ben nog 
steedss sprakeloos over het kunstwerkje dat ji j wist te fabriceren na mijn minimale sa-
menvattingg van 4 jaar onderzoeksresultaten. Ik ben zeer vereerd datje voor mij speciaal 
ditt hebt willen doen. 

Natuurlijkk is het niet alleen wetenschap geweest de afgelopen jaren. Oud-fS-stuffers (ja 
ookk jij Ronald), dames van Effervesco en nieuwe vriend(inn)en in Amsterdam stonden 
garantt voor steun, (soms broodnodige) ontspanning, sport en gezelligheid. 

Tott slot, dank aan mijn thuisfront. Lieve pap en mam, Willemijn 8c Paul, Margot en 
Fleur,, julli e zijn mijn stevige basis waar ik heel gelukkig mee ben. We gaan er een mooi 
feestt van maken! 
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