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Dankwoord d 

Tom,, vier jaar geleden was ik eigenlijk helemaal niet echt geïnteresseerd in werk, 
carrièree en toekomstplannen; er waren wel belangrijkere dingen in het leven! 
Tochh stonden er toen twee dingen voor mij vast: ik zou nooit meer eindexamen Latijn 
hoevenn te doen, en ik zou nooit van mijn leven meer in een laboratorium hoeven te 
werken.. Nu ben ji j iemand die enorm geïnteresseerd is in het onderzoek en ik moet 
zeggenn dat ji j met jouw enthousiasme mij wonder boven wonder zover hebt gekregen 
omm voor vier jaar in het laboratorium te gaan staan. Hiervoor ben ik je nu dankbaar! 
Godzijdankk ben je ook niet zo'n duffe professor waar er al zo veel van rondlopen, je 
hebtt echt hart voor je Aio's, je doet veel voor ze en je bent bij vlagen nog een aardig 
persoonn ook! Dat ik, als grootste flierefluiter (met een biertje op, zeg en doe je soms 
bestt gekke dingen) het toch gered heb in de grote mensenwereld, is voor een groot 
deell  aan jou te danken. 

Juut,, lange tijd de meest begeerde vrijgezel van de wereld. Nog steeds mijn maatje. 
Tegelijkertijdd begonnen, tegelijkertijd een bloedend hart, tegelijkertijd de stress om te 
promoveren.. Ben erg blij dat ik nog steeds met je kan samenwerken. 
Kamilla,, zeker niet de onbelangrijkste vrouw uit mijn leven. Mooi, en makkelijk op 
dee kast te krijgen. Interessant om ook met jou straks weer samen te werken. 

Dikkiee Dik! Ze zeggen wel dat dikke mensen gezellig zijn. En het klopt ook nog! 
Anekdotess te over om de lachers op mijn hand te krijgen. Je hebt veel getraind, helaas 
niett de begeerde driehoekjes op je armen, helaas geen vriendin die je geploeter naar 
waardee kon schatten, maar het was wel altijd gezellig als we in de baas zijn tijd de 
weekk zaten door te nemen het AMC sportcentrum. 
Roos,, onlosmakelijk verbonden met Dikkie Dik, samen het golden duo van het lab. 
Gelukkigg een echte vrouw die niet vies is van een biertje en niet een fluitje besteld en 
diee dan gaat oppimpelen. Ik mag je graag, dr. Renckens. 

Alexx (Pappa), dank voor je onvoorwaardelijk hulp. De postdoc met het Rock-a-Billy 
kapsel.. Erg leuk dat je naar dit lab bent gekomen. Nico: De Behangdecorateur, de 
Schrikk van Ede, het Masker. Ach, saaie mensen zijn er genoeg: mensen die zich graag 
conformerenn aan de grijze massa. Grijs was je in ieder geval niet. Grappig dat je 
kamergenotenn (Martijn, Michiel, Lois en ook Marieke) heel wel in dezelfde kamer 
passen. . 
Sylviaa Knapp. You are special! On a scale from zero to ten, I give you a nine and a 
half!!  Samen met Koen en Cathrien uitgeroepen tot de enige serieuze Aio's van Tom's 
groep.. Mark, de man met de harde, gestijfde haren en de zachte en hangende buik 
eronder. . 
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Verderr dank ik graag de volgende mensen: 

Joostt en Ingvild, dank julli e wel!!!!!!!! . Altij d bereid om wederom een muizenproef te 
doenn in de hoop om samen de Nobelprijs te winnen. Gelukkig dat Joost net zo flexibel 
wass als zijn administratie warrig. Gelukkig dat Ingvild het heerlijk vond om over 
relatiess en de website van "onehello" te praten. Toch leuk dat ik nog steeds weet op 
wiee ji j nou verliefd was voor Maurice. 
Piet,, dank je wel dat ik al die jaren je wachtwoord kon gebruiken (zonder jou 
medeweten)) zodat ik op alle computers van het lab ook systeemadministrator kon zijn. 
Patriciaa (Rombouts), begrijpelijk, maar heel erg jammer dat ji j toen weg bent gegaan. 
Vindd je een bijzondere vrouw en hoop datje nog steeds gelukkig bent. Heleen, je bent 
eenn gezellige voortzetting van deze lijn. 
Henrii  Braat (the National Geografie man), Jan (Jean-Claude, the Propidium-jodide 
Kid),, en Wouter (Altij d mooie shirts met strepen en ik verdenk je ervan dat je toch 
stiekemm Bibi hebt gezoend). Ruwe bolst, blanke pit. Allen begonnen vier jaar geleden 
slank. . 
Dee mannen uit de groep van Maikel (Maikel, Tom, Juriaan, Maarten, Mark, Henri en 
Sander).. Een redelijk gesloten bastion met sterke vooroordelen over het onderzoek in 
dee groep van Tom. Een voorliefde voor hoogstaande wetenschap(src, ras en rho, en 
weett ik wat nog meer), bier, jonge vrouwen en/of haren op de armen. Carina (met 
haarr rode schoentjes, Jantien (met haar roze keuken) en Sylvia (dr. Sylvia), Francesca, 
Carmen,, Ageniezka en Ludmilla, leuk dat julli e er waren. 
Anita,, Petra, Jaklien, Nicole, Berat en Tessa; de oude garde. Weg, maar zeker niet 
vergeten.vergeten. Bibi, mijn eerste echte vriendinnetje. Om jaren later weer tegen te komen op 
hett Laboratorium voor de Inwendige Geneeskunde. Het lot is niet zonder ironie, zeker 
alss je bedenkt datje vader mij straks gaat opleiden. 
Angeliquee (goud waard), Esther (vindt paarden erg mooi), Hella (heeft een geheim 
vriendje),, Monique (de spil van het bestellen) en later Jennie (gouden inborst maar 
kann wel hard schreeuwen). Jullie hebben me enorm geholpen maar je moet julli e niet 
tegenn je hebben! Linda, goed datje altijd de telefoon opnam als die ging op het lab. 
Saskia,, Pieter, Jeroen, Arnold, Willeke, Johanna (Kremer) en Sjoukje, dank voor julli e 
gezelligheidd en samenwerking. Hjalmar en Dirkje, erg gezellig dat julli e uiteindelijk 
ookk naar de kelder zijn gekomen. Goda en Esther, welkom in een fijn lab. 
Verderr wil ik Sandrine erg hartelijk bedanken voor alle coupes die ze dubbel heeft 
moetenn bekijken omdat mijn administratie soms ook wat te wensen overlaat. 

Mij nn ouders dank ik omdat ze me vroeger steeds het bankje uitgegooid hebben. 
Olivier,, het hockey hoofd uit de familie, dank ik omdat hij zo'n fijne broer is. 
Marielle,, zijn toekomstige vrouw: respect omdat het lijk t dat je alleen de Avenue, de 
Ellee en de Cosmopolitan leest maar toch een beroemde psychiater kan worden. 

Malika,, het mooiste meisje en de meest interessantste vrouw van de wereld. Mijn 
maatjee en vriendin. Ik ga met je trouwen en ik zou bijna gelovig worden zodat ik God 
hiervoorr zou kunnen danken. 
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