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And finally the moment we are all been waiting for het D a n k w o o r d 

Di t boekje is er niet alleen gekomen omdat ik zo hard gewerkt heb. Mede dankzij de hulp 

van een hele hoop vrienden, collega's en betrokken is mijn proefschrift zo mooi geworden. 

H ie rvoo r mijn oprechte en grootse dank. 

Een aantal mensen zal ik in het bijzonder zal: 

Professor doctor, F. Baas, Frank, mijn promotor , jouw enthousiasme voor wetenschappelijk 

onderzoek was na het eerste gesprek al op mij overgewaaid. Ik vind het een eer jou eerste 

promovenda te zijn, mogen er nog vele volgen. Het ri jden in de cabrio door New England 

zal ik niet snel vergeten als mede alle BBQ-s, t ienertrammelant en peptalks. 

D o k t e r Ivo, af en toe voelde ik me erg schuldig met al het werk waarmee ik jou belastte, 

gelukkig werd het afgewisseld met een gezellige babbel. Jij hebt me met name het laatste 

jaar er doorheen gesleept. Bedankt voor de opkikkers op de vri jdagochtend en dat het nog 

maar veel mag vriezen in de winter. 

Dear Luba, I would like to thank you for all the reading w o r k you have completed and the 

encouring talks during our few meetings. I am very pleased you are able t o be present at 

my thesis defence. 

Het hele laborator ium Neurozintuigen (Carin, Christ ine, Coby, Farid, Fred, Jennifer, Jules, 

JW3, Kees, Lida, Lou, Marcel K, Marianne, Marja, juf Marjon, Monique, Nico) w i l ik natuurli jk 

bedanken voor de gezelligheid (al was ik niet vaak van de partij tijdens de koffiepauze en 

moest ik al helemaal niks hebben van alle slagroomtaarten), de betrokkenheid niet alleen 

bij het labwerk maar ook wat ik daar buiten uitspookte (sorry dat ik jullie zo vaak heb 

moeten laten zoeken als de telefoon ging) en de afwisseling (ik hoop nog van de parti j te 

mogen zijn op de catanavonden, culiweekend in N ieuw Balingen en filmavonden). 

Marit , sor ry dat je af en toe je eigen labtafel niet terug kon vinden in mijn puinhopen maar 

heb langzaam leren opruimen. 

Anne loo r bedankt voor het luisterend oo r tijdens mijn uitgilsessies. Houd t de moed en de 

drive erin. 

Car in , Susanne en W iep , sterkte de komende maanden. 

Mia voor van alle hand en span diensten waarbij je je eigen werk onmiddell i jk staakte. 

Jeroen bedankt voor de hulp met het maken van de SAGE bank. 

Kool and the gang bedank ik met name voor de gezelligheid. 

Asker, jij hebt als student heel wat voor mij bij elkaar gepipetteerd, ik hoop je nog vaak 

tegen te komen in de Paradiso. 



iedereen van de afdelingen Antropogenet ica, K inderendocr ino logie en Inwendige 

geneeskunde wi l ik bedanken voor de gezelligheid en interesse.Van de afdeling pathologie 

wi l ik met name Marja en Renee bedanken voor hun gigantische hulp. 

Richard, na de introduct ie van het glaasje rode po r t is het vervaardigen van dit proefschrift 

een stuk relaxter verlopen. Je bijdrage is niet in 2 zinnen te bevatten, thanx. 

Dana, Harre, Mariek, Marijn, Mischa, Muriel en Nynke bedankt voor het koken van een 

lekker maaltje, een wandeling door de stad, een luisterend oor, gewoon even niksen en 

gezellig stappen. Gelukkig is daar weer meer t i jd voor! ! ! 

Jelle het is jammer dat je er niet bij kan zijn. Na dr ie jaar had je eigenlijk pas door dat ik 

niet aan kanker maar aan zenuwen werk te gelukkig maar dan is werk en privé toch nog 

een beetje gescheiden. Bedankt voor en ondersteunende woorden vlak voordat je wegging 

en de vele lieve emails uit het verre oosten. Ik heb echt een wereldbroer ! 

Hella en Freek, de inhoud van mijn proefschrift mag dan ingewikkeld zijn, de inhoud van 

mijn hersenpan is dat soms ook.Jullie waren er altijd om de druk van die ketel af te halen. 

Heel erg bedankt voor de leerzame momenten, liefde, lol, steun en zorg. Mijn creativiteit 

zit blijkbaar in het uitpuzzelen van ingewikkelde levensprocessen. 

Ik kan het nonnenklooster met opgewekt hoofd verlaten. 

Pfcke kus Zoos 


