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Dankwoord d 
Hett schrijven van het dankwoord blijkt ingewikkelder dan het lijk t vooral doordat je 

jee tijdens het schrijven gaat realiseren dat aan het succesvol voltooien van dit werk veel 
mensenn hebben bijgedragen. Eerste vereiste is toch een ontspannen en collegiale werksfeer, 
enn die was er de afgelopen jaren bij Numico, dankzij alle collega's van toen en nu! Maar goed 
mett wat bakken koffie, gezellige kletspraatjes, niet te evenaren 6-kampen en legendarische 
Numico-feestenn ben je er nog niet. Een aantal mensen wil ik daarom in het bijzonder 
bedanken. . 

Ric,, ik heb het ontzettend getroffen met jou als begeleider, niet alleen 
werkinhoudelijkk maar ook op sociaal vlak ben je een duizendpoot. Door jou methodologische 
aanpak,, gedrevenheid en aandacht voor details hebben we de mooiste resultaten vergaard, 
terwijll  ik waarschijnlijk zonder jou de hoop al lang had opgeven. Ook wist je mijn teksten om 
tee toveren naar prettig leesbare artikelen. Je bent op zijn tijd kritisch en regelmatig lekker 
gek,, een goede combinatie. Gelukkig hebben we het kroegbezoek van de eerste jaren in ere 
hersteldd (café 't Smalle!), ik hoop nog vele chouffe-jes met jou te mogen drinken. 

Sander,, toen we jou benaderden als promotor heb je zondermeer toegezegd en ik heb 
datt als enorme steun ervaren. Ik heb je leren kennen als integer en inspirerend persoon met 
eenn enorm enthousiasme voor onderzoek. Onze ontmoetingen waren voor mij zeer 
verhelderend,, mede dankzij je gevleugelde uitspraken (het is mij nu bijvoorbeeld ook 
duidelijkk dat plat gaan liggen op de snelweg de minst aantrekkelijke optie is). 

Marleen,, zoals ji j zijn er maar weinig dat weetje toch wel? Altij d enthousiast, positief 
enn energiek. Je hebt een enorm aandeel gehad in het tot stand komen van dit proefschrift, ik 
benn er trots op jou als paranimf te hebben. We hebben al wel de 'dress-code' besproken voor 
dee 16e maar wat doe je eigenlijk met je haar? Nimf twee, Marieke, ondanks de drukte ben je 
altijdd in voor een geintje, blijf je even behulpzaam en ook je sociaal leven houd je hoog in het 
vaandel.. Heel veel succes met de laatste loodjes, ik weet zeker dat het jou ook gaat lukken! 

Dee (ex)GIBers vormen de rode draad door mijn Numico carrière, dus ik wil julli e 
speciaall  bedanken. Anne, ik denk dat je zelf ook wel een beetje trots kunt zijn op dit boekje. 
Hilde,, ji j bent altijd in voor een gezellig praatje en een belangrijke spil in het lopende 
onderzoek.. En Roy, ji j was de rots in de branding, en echt niet alleen voor mij. Amanda en 
Winniee (AV) de 'Bereboot' kabbelt rustig voort. Ook de stagiaires waren onmisbaar, Patricia, 
Jeroen,, Katinka, Joost, Tessa en Astrid julli e hebben allen een bijdrage geleverd aan onder 
anderee dit proefschrift, heel erg bedankt voor julli e inzet. 

Henrii  Braat, mijn steun en toeverlaat voor als ik weer eens aan kwam waaien op het 
AMC,, maar ook Anje, Maikel, Henri V., Jan en Daan, bedankt. Dave Speijer nog van harte 
bedanktt voor je hulp, het sequencen bleek helaas wat lastiger dan gedacht. Rob Verdooren 
niett alleen de fijne kneepjes van de statistiek maar ook je Indonesië highlights kwamen goed 
vann pas. Jonathan Rhodes and Barry Campbell thank you very much for your hospitality 
duringg my two week labvisit in Liverpool, it really was 'happy mucineering'. Corrie en IT-
heldenn Richard en Marcel julli e zijn geweldig. 

Wendyy je bent een schat, de celkweekuurtjes werden met jou een stuk minder saai. 
Machteldd en Karin julli e hebben me uit menige promotiedip weten te tillen, lekker een 
avondjee kroegen doet wonderen. De tennis- en volleybaldames wil ik even laten weten: ik 
benn weer van de partij, de scriptie is eindelijk af! En dan de DC 1-familie (Dionne, Hilal, José, 
Kim,, Lotje, Maike, Wendel en Yvette), we maakten al heel wat mee samen, een 
promotiefeestjee kan daar toch ook nog wel bij? Lieve Nabila en Marike heel erg bedankt voor 
julli ee steun en vriendschap! En voor alle anderen die ik graag had willen noemen: er staan 86 
flessenn wijn op julli e te wachten. 

Lievee ouders en schoonouders julli e staan altijd voor mij klaar en ik wil julli e laten 
wetenn dat ik dat enorm waardeer. En dan natuurlijk Guus, promoveren is de bonus maar ji j 
bentt het lot uit de loterij! 

Linette e 


