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DfiNKJUiueujeiujoofiD DfiNKJUiueujeiujoofiD 

DANKJULLIEWELWOORD D 

Aann alles komt een eind, al zou je dat soms niet denken. Ook aan 4 jaar AMC. Met veel 

plezierr denk ik terug aan een te gekke en tevens vruchtbare tijd. Het is een cliché in de lange 

rijrij  van dankwoorden voor mij, maar ook ik ontkom er niet aan om toe te geven dat dit boekje 

nooitt tot stand zou zijn gekomen zonder de hulp van velen. En omdat ik normaliter erg zuinig 

benn met complimenterende woorden is dit wellicht de uitgelezen plaats om deze alsnog 

kenbaarr te maken. Dat ik hierbij mensen ga vergeten te noemen is onvermijdelijk; vooraf mijn 

oprechtee excuses hiervoor. 

Inn de eerste plaats zijn die woorden van lof aan mijn prof gericht. Wilmar, jouw scherp 

analytischee denkwijze is bepalend voor de kwaliteitshandhaving van de groep. Dit heb ik 

altijdd erg bewonderd en als bijzonder motiverend ervaren. De wijze waarop ji j invulling gaf 

aann de dinsdagmiddag-researchbesprekingen waren soms erg confronterend. Juist daarom heb 

ikk deze als meest stimulerende momenten van de week ervaren. Ik heb veel van je geleerd. 

Mark,, ook al waren we het wel eens oneens over de uit te voeren experimenten, toch 

hebb ik jou inbreng in het onderzoek erg op prijs gesteld. Je creatieve geest levert veel nieuwe 

ingangenn in het onderzoek op. Het Frankonisch tripje naar Würzburg was een van de, helaas 

schaarse,, sociale gelegenheden waar ik zeer van heb genoten. 

Onno,, het is een genot geweest om op jouw F2-112 te mogen werken. Je biochemische 

expertisee gecombineerd met je brede belangstelling buiten de wetenschap, en je lessen in 

efficiëntt congresbezoek heb ik bijzonder gewaardeerd en zijn een groot voorbeeld voor me. 

Opp momenten dat de moed me wel es in de schoenen zakte waren jouw enthousiasme en/of 

neus-dicht-en-doorwerkenn advies vaak de juiste stimulans om weer met frisse moed de draad 

opp te pakken. 

Vann erg grote invloed op het welslagen van mijn aio-tijd zijn onmiskenbaar de mede-

aio'ss geweest. Iris (indeed, lotgenoot van het eerste uur; hoeveel DNG's?), Behrouz (wijze 

raadd in hotelkamers en shabby pubs in de vroege uurtjes onder het genot van, en tóch 'op tijd' 

aanwezig),, Daphne, Erwin (woord van de week & hoe staat UPC?), Hanneke, en José, dankzij 

julli ee was het altijd goed toeven op de aiokamer. Natuurlijk ook 'de meisjes van boven' 

Jantien,, Cassandra en Bente, en Chretienne en Anneke op het NIH. Ondanks de wat grotere 

fysiekee afstand heb ik altijd erg van julli e aanwezigheid genoten. 
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DftNHJULU€LU€LWOOftD DftNHJULU€LU€LWOOftD 

Miekee en Marianne, voor julli e wijze tips & tricks op zowel het labtechnische als 

relationelee vlak ben ik julli e buitengewoon erkentelijk. Jullie beiden zijn voor mij een lichtend 

voorbeeldd datje 'ouder' kunt worden zonder 'in te kakken'. Enne, Marianne, dat 'etentje' van 

zondagavondd op maandagochtend zal ik niet licht vergeten (verder hoeft niemand te weten 

watt we op jou badkamer uitspookten...). 

Natuurlijkk waren daar ook de studenten. Asha, Henriëtte, Paulus, Nora, Marit (blijf 

lekkerr eigen-wijs! en succes met je promotieonderzoek), en 'mijn' Masja. Jullie aanwezigheid 

enn bijdragen zijn niet onopgemerkt gebleven. 

Ookk wil ik iedereen van het 'routinelab' bedanken voor het verzamelen van 

bloedmonsters,, hormoonbepalingen, en de verdraagzaamheid als ik weer es een en ander liet 

rondslingeren.. In het bijzonder wil ik Erik bedanken voor zijn inspanningen ter verruiming 

vann ons lab (...maar waar blijf t nu m'n fles wijn?). Henk, bedankt voor de alternatieve 

rookruimtee in het post-cryptotijdperk met Ruud als strenge doch rechtvaardige stuffer. En 

natuurlijkk voor het ie-meel circuit (een van de weinige diensten waarvoor je geen formuliertje 

hoeftt in vullen) dat dagelijks voor de hoognodige afleiding heeft gezorgd. Lowie, bedankt 

voorr de koffie en het bezorgen van de vele cadeautjes waarmee je ons op F2 kwam verblijden. 

All ee mensen van het 'kinderendo-lab' op G2. Altij d kon ik bij julli e terecht voor de 

nodigee chemicaliën als die bij ons weer es op waren. Jan, je belangstelling voor mijn 

onderzoekk en je immer vrolijke gesprekken effe snel tussendoor heb ik erg gewaardeerd. 

Bartt en Unga, julli e zijn een grote hulp geweest bij het opstarten van de histologie in 

onss lab. De gastvrijheid en collegialiteit die ik bij julli e op het NIH ontmoette zijn ongekend, 

huldee hiervoor. 

Ook,, of misschien wel juist, buiten de wetenschap waren er veel mensen die me 'er 

doorheen'' hebben geholpen. In de eerste plaats mijn allerbeste maatjes van het eerste uur, 

Maarten,, David, Harald en Boon, tijdens WP's en Ardennenoffensieven (dit jaar in de 

sneeuw?!)) altijd goed voor eindeloze en toch vruchtbare discussies (wie poneert er nog een 

stelling?).. Verder alle kroegtijgers die me tot in de kleine uurtjes hebben opgevangen. Cees, 

José,, Ryan, hou een kruk vrij in De Zaak. En natuurlijk Coen (Aahuummm, tequilatje?), ik 

hadd me geen relaxtere paranimf kunnen wensen, thanx! Rock'n roll will never die; laten we 

dee draad weer snel oppakken als ik terug ben! 

Joyce,, ji j bent in de woelige 4 jaar mijn rode draad geweest waar ik altijd (te vaak?) op 

konn terugvallen. Met jou, Bootje en Deborah door Friese wateren en bossen is de perfecte 

manierr om de wetenschap te relativeren. Ghigg, wij snappen het;-) Laten wij blijven struinen! 
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DRNHJULLieUieiLUOOflD DRNHJULLieUieiLUOOflD 

Uiteindelijkk ben ik de meeste dank verschuldigd aan mijn ouders, die mij alle vrijheid 

hebbenn gegeven om 'de dingen' op mijn eigen eigenwijze wijze te doen, zonder ooit hun 

vertrouwenn in me op te hebben gegeven. Dit vertrouwen was, en is, een grote steun voor me. 

Bedanktt ma, bedankt pa. Voor alles. 

Tenslotte,, to all: remember, let the good times roll! 

Leon. Leon. 
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