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Allereerstt wil ik beginnen met het bedanken van mijn promotor, Marian Joëls. Marian, in 
dezee vier jaar heb ik veel van je geleerd. Jouw duidelijkheid en directe aanpak vond ik 
heell  prettig en heeft bijgedragen aan het vlotte verloop van deze periode. Ook wil ik al 
mijnn collega's bedanken. Henk, gelukkig kon ik met alle problemen me die lastige 
electrofysiologiee altijd een beroep op je doen. Karin, Deborah, Olof: gewoon doorzetten, 
hett gaat zeker lukken! Neeltje, na onze eerste samenwerking aan de matDEP studie nog 
evenn naar het NIH, maar nu weer terug. Ik ben blij dat ji j verder gaat met dit onderwerp en 
benn nu alvast benieuwd naar jouw boekje! Els en Suharti, bedankt voor alle hulp bij lab-
dingenn en alle leen-spulletjes. Qin, thanks. Good luck with finishing your thesis. Paul, 
Harm,, Pascal, Solange en alle mensen van de koffiekamer, bedankt voor alle hulp en 
gezelligee praatjes! 
Vivi ,, ik ben heel blij dat ji j mijn paranimf wil zijn. Ongeveer tegelijk begonnen, ongeveer 
tegelijkk klaar! Hugo, Drunen-Maastricht-Thailand, van stadsomroeper tot paranimf, wat 
eenn veelzijdigheid! Ik ben blij dat ji j naast me staat. 
Onno,, Peter en Servane, bedankt voor alle hulp bij de in situ's. De bezoekjes in Leiden 
zijnn voor mij een prettige afwisseling geweest en hebben een waardevolle bijdrage aan dit 
boekjee geleverd. Onno, bedankt voor je enthousiasme. 
Verderr wil ik al mijn vrienden en familie bedanken voor de steun en lol die hebben 
bijgedragenn aan het goed doorkomen van deze periode. Chantal en Wilma, samen in 
Maastricht,, nu weer samen op de foto? (nummer 2 in het drieluik, Chantal, ji j bent de 
volgende!).. Susanne, jouw geloof in mijn kunnen heeft het zeker makkelijker gemaakt. 
20033 was natuurlijk een topjaar (wat een leuke mannen hebben we, he?!). 
Mensenn van het hospice, julli e hebben gezorgd voor de nodige balans in m'n leven, 
bedanktt allemaal! 
Hanss en Toos, julli e interesse in m'n experimenten en alles eromheen geeft me een warm 
gevoel.. Roland, mijn allerleukste broer! Mam, jouw onvoorwaardelijke steun en geloof in 
mijj  heeft ervoor gezorgd dat ik dit heb kunnen bereiken. Pap, nog een keer langs je 
schoenen,schoenen, ergens?! 
Marcel,, mijn man, dank je wel voor de zon! 
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