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Nawoord d 
Hett is gelukt, het is af, en dit boekje is daar het resultaat van! Gelukkigheb ik de 

afgelopenn tijd veel steun gehad van de mensen om mij heen. Dit is eenmooi moment om 
iedereenn daarvoor te bedanken. Ondanks dat ik niet iedereen met naam ga noemen (wie wel 
persoonlijkk bedankt had willen worden, verwijs ik naar de volgende pagina), zijn er 
natuurlijkk toch een aantal personen zonder wie dit boekje niet geworden zou zijn wat het nu 
is. . 

Allereerstt wil ik Jan-Willem bedanken. Lieverd, ji j bent waarschijnlijk de enige die echt 
weett wat er de afgelopen jaren allemaal is gebeurd, en hoe moeilijk het soms was. Gelukkig 
wass ji j er altijd om me op te vangen en te troosten als dat nodig was, en heb je er voor 
gezorgdd dat ondanks al mijn drukte en stress alles gewoon door kon gaan. 

Mij nn promotor Nanne Nanninga wil ik bedanken voor het continue vertrouwen dat hij in 
mijj  en het onderzoek had. Hierdoor ben ik blijven geloven, ondanks dat ik er zelf vaak heel 
anderss overdacht, dat het uiteindelijk allemaal wel goed zou komen (en dat is dus ook 
gebeurd!).. Verder dank ik jevoor de vrijheid die ik heb gekregen om het onderzoek naar 
eigenn inzicht uit te voeren, maar vooral ook om mezelf te ontplooien. 

Tanneke,, zonder jouw vele praktische tips was ik nooit zover gekomen. Jouw 
optimistischee tijdsplanning om toch nog een mutantje te maken (kost ongeveer een week), en 
datt vervolgens ook nog "even" te zuiveren voor een "paar" in vitro proefjes (een middagje 
werk),, hebben ervoor gezorgd dat het onderzoek op een hele mooie manier kon worden 
afgerondd (al zijn we eigenlijk nog niet echt klaar). 

Ronn Heeren en Mare Duursma wil ik bedanken voor hun enthousiasme om de massa-
spectrometriee experimenten te doen. Ron, bedankt voor de tijd die je altijd wel even vrij wist 
tee maken om mij een en ander uit te leggen en om de identificatie van de pieken in orde te 
krijgen.. Het heeft geresulteerd in een mooie publicatie. 

Mirjam,, door jouw geduld zijn een aantal experimenten waar een vloek op leek te rusten 
tochh nog tot een goed einde gekomen (en hebben mooie plaatjes opgeleverd). Jammer dat het 
(nog)) niet gelukt is om het divisoom te isoleren, maar wie weet lukt dat ook nog eens. 

Verderr wil ik alle andere collega's van Moleculaire Cytologie bedanken voor al hun 
adviezen,, tips, aanwijzingen voor computergebruik, techinische adviezen, al die andere 
dingenn die het leven en werken een stuk gemakkelijker en/of gezelliger maken, en voor de 
gezelligheidd tijdens koffie/thee en lunchpauzes. 

Maarr ook naast het werk waren er natuurlijk mensen die het leven hebben 
veraangenaamd.. Allereerst wil ik mijn ouders en familie bedanken voor alle aandacht, 
interessee en steun, al was het lang niet altijd te begrijpen waar ik mee bezig was. Voor 
ontspanningg is het bij het Ecclesiakoor goed vertoeven, zowel tijdens als naast het zingen. 
Wanneerr is het volgende koorweekend? 

Lievee Jan-Willem, we zijn nu echt aan het einde gekomen van mijn promotietijd. Ik weet 
niett of het nu allemaal rustiger wordt, maar het gaat allemaal andersworden, en we gaan een 
helee mooie tijd tegemoet! 
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