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Dankwoord d 

Dankwoord d 

Eindelijkk is het zover. Het proefschrift is afgerond. Heel veel van het onderzoek 
beschrevenn in dit proefschrift zou zonder de hulp van vele mensen niet tot stand zijn 
gekomen.. Daarom wil ik op deze plaats iedereen bedanken die een bijdrage aan dit 
proefschriftt hebben geleverd, in het bijzonder onderstaande personen. 

Dankzijj de uitstekende begeleiding van mijn co-promotor Jan van Mourik, bleef ik 
altijdd scherp en kwam het uiteindelijk tot mooie resultaten. Jan, heel erg bedankt voor alle 
betrokkenheidd en hulp. Als ik interessante resultaten had gevonden, kon ik altijd direct bij 
jee terecht. Verder was het altijd erg gezellig als we weer samen op pad gingen naar één 
vann onze uitstapjes zoals het AMC, Leiden en Liverpool. Ook mijn promotor Koen Mertens 
will ik bedanken voor je kritische blik op al de onderzoekprojecten, deze bleken zeer 
waardevoll te zijn. 

Allee co-auteurs in de verschillende hoofdstukken wil ik ook hartelijk bedanken. 
Dankzijj jullie bijdrage konden zeer uiteenlopende en interessante onderzoeken uitgevoerd 
worden. . 

Ookk wil ik alle mensen van het lab bedanken voor jullie hulp en adviezen. In het 
bijzonderr wil ik Lia bedanken, bij jou kon ik altijd al mijn RNA frustratie van de afgelopen 
jarenn kwijt. Verder allemaal bedankt voor de zeer leuke tijd met geslaagde labuitjes, 
tuinfeesten,, lunchen in de binnentuin en uitstapjes in Amsterdam. Ook wil ik alle mensen 
vann de afdeling bloedstolling bedanken, vanwege hun grote bijdrage in de verschillende 
hoofdstukkenn van dit proefschrift. Vooral wil ik Marco bedanken voor al zijn hulp met 
betrekkingg tot de biomek. Carel bedankt voor het meedenken met al mijn proefjes en bij 
hett statistisch onderbouwen van mijn gegevens. Verder wil ik alle studenten bedanken 
waarmeee ik tijdens deze periode heb samengewerkt. Dankzij jullie inzet kon er veel meer 
werkk verzet worden, dan ik alleen had kunnen aanpakken. 

Herm-Jan,, het was erg leuk om tegelijk met jouw bezig te zijn aan onze promoties. 
Onderlingg konden we daardoor mooi ervaringen uitwisselen en ik heb veel aan je hulp en 
adviezenn gehad. Verder ben ik erg vereerd, dat je ondanks de drukke tijd voor jouw toch 
mijnn paranimf kunt zijn. 

Naastt het werk heb ik ook veel steun gehad aan al mijn vrienden en familie. Heel 
hartelijkk bedankt! In het bijzonder wil ik Jeroen, Saskia en Sander bedanken voor al jullie 
betrokkenheidd bij het onderzoek. Het was erg fijn om af en toe te brainstormen over de 
verschillendee onderzoeken. Jeroen, jouw wil ik ook bedanken voor alle hulp en medische 
informatiee in het bijzonder bij hoofdstuk 4. Saskia, ik vind het erg leuk dat jij tijdens mijn 
promotiee deel uit maakt als paranimf. Sander bedankt voor je technische ondersteuning. 
Alss allerlaatste wil ik mijn ouders bedanken. Zonder jullie steun door alle jaren heen was 
dezee tijd niet zo soepel verlopen. 

Martine e 
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