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NAWOORD D 

Werkenn op een laboratorium, eenzaam en saai? Dat geldt in ieder geval niet voor het 
neuro-labb op Anna's Hoeve. In deze zeer dynamische omgeving heb ik ontzettend 
veell  geleerd en bovendien erg veel plezier gehad. Daarvoor wil ik nu graag wat mensen 

bedanken. . 
Allereerstt mijn promotor Wytse: ik heb veel van je geleerd. De vrijheid die ik bij jou 
kreegg om mijn eigen ideeën vorm te geven heb ik zeer gewaardeerd. 
Taco,, Vriend! De spil van het lab. Ik bewonder de manier waarop jij al die projecten 
(enn studenten) bolwerkt. Het was leuk en leerzaam om met jou samen te werken. Ik 
vindd het dan ook erg fijn dat je mijn paranimf bent. 
Corettee had altijd een verfrissend nuchtere kijk op de laatste ontwikkelingen in ons lab 
(enn de rest van de wereld). Samen hebben we heel wat nieuws geëvalueerd. Bij Natalie, 
eenn ware collega, is het altijd gezellig om even bij te kletsen over lab- en aardse zaken. 
Kamergenoott Hans, je enthousiasme voor de vliegkunst kreeg me bijna de lucht in. 
Bedanktt voor al je adviezen! Annelies, in onze groep begonnen als stagiaire van Taco 
enn mij, is gelukkig gebleven als AIO. Twan, bedankt voor al je hulp! Sun, it was fun 

workingg in the lab with you. 
Ookk de overige mensen in de groep hebben bijgedragen aan de mooie tijd op het lab: 
Dave,, Elmar, Else, Erwin, Hans K., Ingrid, Jeroen, Linda, Michiel, Oscar en Remco. 
Inn een stoomcursus van twee (erg vroege) ochtenden leerde Eleonora Aronica mij de 
'inss en outs' van de immunocytochemie. Onder het immer kritische oog van Jan 
Gorterr heb ik deze immuno-kunde kunnen verzilveren. Het leverde op de valreep nog 

eenn aardig hoofdstuk op. 
Hett humane project was niet mogelijk geweest zonder de hulp van Govert Hoogland, 
Pierree de Graan, Robbert Notenboom en Ineke Bos van het RMI in Utrecht. Hun 
goedee zorgen op de OK gaven ons de unieke kans om stromen in humane cellen te 
meten.. Hier wil ik ook Twan nog eens bedanken, die elke operatiedag de snelweg 
onveiligg maakte om het hersenmateriaal zo snel mogelijk in Amsterdam te krijgen. 

Maarr er was meer dan oplossingen maken en bedenken. Er zijn natuurlijk ook mensen 
buitenn het lab die hebben bijgedragen aan mijn mooie promotietijd en die dus 
belangrijkk voor mij zijn. Mijn vriendinnen Sonja, Marije en Marieke: samen hebben we 
gestudeerdd en ook in de volgende 'levensfase' als AI O of arts hebben we elkaar meer 
dann genoeg te vertellen. Joost en Louise staan garant voor serieuze meligheid. We 
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komenn julli e dan ook snel opzoeken in Berlijn. Ook Armando wil ik graag bedanken 
voorr de jazzworkshops bij CREA, waar al veel moois uit voortgekomen is. 
Tott slot, mijn familie. Belangstelling voor de levende natuur is mij met de paplepel 
ingegoten.. Mij n ouders wil ik vooral bedanken voor hun zorgzaamheid en interesse. In 
julli ee paradijsje in Schijndel is het altijd goed toeven. Mijn zus Christian en zusje Yvon: 
ookk al spreken we elkaar niet dagelijks, toch leven we met elkaar mee. 

Lievee Diederik, samen zijn we op weg en bereiken we ons doel! 

^ £ U A ^ ^ 
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