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DANKWOORD D 

Hoera!!  Het boekje is af en dit dankwoord is de afsluiting van vier ontzettend 

leukee jaren promotie-onderzoek doen bij de afdeling Anatomie en 

Embryologie.. Alhoewel ik zeker een ieder nog persoonlijk zal bedanken wil ik 

ookk graag op deze manier aan een aantal mensen mijn dank uitspreken. 

Bestee Antoon, voor heel veel dingen mijn dank. Allereerst voor het feit 

datt je er geen bezwaar in zag en vertrouwen in had om mij, een moleculair 

biologischh blanco iemand, een AI O plaats te laten vervullen op jouw afdeling. 

Dankk voor de energie die je erin hebt gestoken om mij de principes van de 

moleculairee biologie bij te brengen en voor de vele verhalen en lessen over alles 

watt maar hart was. Daarnaast ook voor je "ten alle tijden" openstaande deur en 

luisterendd oor. Je bent letterlijk een promotor met smaak en ik heb dan ook 

voorall  leuke (en lekkere) herinneringen aan de culinaire uitstapjes zoals de 

italiaansee jaarsluiters, de Joop Braakhekke ervaringen in z'n garage, het 

bourgondischee a vier, de kook- en pre-kookfestijnen op de boerderij, de kaas 

enn wijn in de Thalys en de salades als lunch op de piste...lekker, lekker en dat 

err nog velen mogen volgen! 

Bestee Vincent, dankjewel voor je dagelijkse begeleiding, de 

wetenschappelijkee ondersteuning, je hypothesen en kritische benadering ten 

aanzienn van alle experimenten en hulp bij het kloneren van vele constructen 

upstreamm of tiLacZ (ja, het heeft wat manuscripten gekost maar ik zal het niet 

meerr vergeten...). Wat zogenaamde "buggy" weddenschappen al wel niet voor 

eenn gevolgen kunnen hebben...! 

Prof.dr.. A. Becker, Prof.dr. A. Wüde, Prof.dr. H. Tabak, Dr. J. 

Deschampss en Dr. P. Reitsma wil ik graag bedanken voor hun bereidheid 

zittingg te nemen in de promotiecommissie. I am very grateful to Prof.dr. M. 

Buckinghamm for her willingness to take part in the thesis committee and 

honoredd to have been able to spend some time at your laboratory and to 

submitt my work to your expert opinion. 
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Bestee collega Clout, lieve Daan, natuurlijk heel erg bedankt voor je 

inzett en hulp bij zeer veel proeven, met name toen we voor Genes & 

Developmentt gingen. Echter, belangrijker is voor mij het feit dat je mij het 

"wij ""  gevoel wist te geven; honderden bakkies koffie met of zonder M&M's, 

effee zeuren, praatpaal zijn voor belangrijke en onbelangrijke zaken, squashen, 

wandelen,, lekker eten, en vooral gewoon veel lol. Kortom, mijn ideale 

labmaatje.. Vast en zeker lekker cliché, maar zoals men dat zo netjes weet te 

formuleren,, je was voor mij van zeer grote betekenis voor het welslagen van dit 

proefschrift! ! 

Myy friends from abroad, Diego, José, Jung-Sun, Sophie, Ale and 

Marina,, many thanks for your warm friendships, help, teaching-time, nice 

holidayss and good-weekend-work-lab-feelings. I truly miss your presence in the 

labb and I hope that one day we can all go again for a good (chinese?)dinner in 

Amsterdam,, Jaén, Madison, Seoul, Nantes, Malaga or Padua! 

Mariann van Roon wil ik graag bedanken voor alle raad en daad bij het 

makenn van onze muizen. Vooral bij het ES cel werk heb ik veel geleerd en 

waardeerr ik je onuitputtende hulp bij het steeds weer beoordelen van de cellen 

enn het colonies pieken. Natuurlijk ook dank aan Andre Geerdink en Esther 

Posno-Peltenburgg voor het injecteren van de vele constructen en het live 

meekijkenn op de TV. 

Dee studenten Hata Zavrelova, Jeannet Nigten en Gerrit Hooijer die via 

hunn stage betrokken waren bij het onderzoek. Dank je wel voor alle 

experimentenn en plezierige samenwerking: ik heb in ieder geval veel van julli e 

geleerdd en ik hoop dat dit ook omgekeerd het geval is, al is het maar dat 

onderzoekk doen gewoon leuk is, een week DeeBeetje kamp vermoeiend kan 

zijnn maar zeer de moeite waard, en een Engeland experience mooi 

meegenomenn is. Veel succes bij jullie medische loopbaan en/of AIO-schap. 

Cees,, Cars, Erica en Lara, wil ik bedanken voor de perfecte hulp bij 

alless wat naar foto, digitaal, tekening, afdrukje, studio, PDF-en, Hasselblat en 

Nikonn ruikt en natuurlijk ook voor de social talk onder het genot van een 

snoepie.. Cees en Lara bedankt voor al julli e hulp bij de voorkant en laatste 

werkzaamhedenn voor het boekje! 
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Dee ex-collega's waarmee ik veel plezier heb gehad: Rocio, John, Marco, 

Atze,, Saskia (hoera, weer terug!), Paola, Marry en Wouter Junior, ik kijk met 

genoegenn terug op de tijd toen jullie nog op de afdeling bivakkeerden en ik mis 

hett even oppassen op Sophie en de stroopwafels ontzettend! 

Dee mensen op de VU alwaar het allemaal begonnen is met op een 

ontzettendee leuke en leerzame manier stage te lopen. Arnold, Tony, Jolanda, 

Albert,, Carla, Peter en al die anderen die betrokken waren bij de begeleiding, 

hartstikkee bedankt! Speciale woorden voor Jo, officieel zoals dat heet mijn 

stagebegeleiderr en nu mijn paranimf. Je was kritisch, geduldig en gedreven op 

eenn prettige manier. Ik heb de vriendschappelijke en altijd vrolijke manier 

waaropp we hebben samengewerkt perfect gevonden, een betere begeleider 

voorr je stage kun je je mijns inziens niet wensen. Ik hoop dat we elkaar nog 

langg op de hoogte blijven houden van eikaars reilen en zeilen. 

Natuurlijkk ook dank aan mijn VU-vrienden, oud ALOers, alle 

HERMESS adeten-vrienden voor de broodnodige sportieve ontspanning en 

vrijdagavondd uitjes, Suus voor alle heerlijke ontspannende sauna bezoekjes. 

Mij nn tweede familie, Sjaak, Martha, Ellen, Kirsten en Hergen, dank je 

well  voor alle enthousiasme en belangstelling voor mijn werk inclusief de 

muizenn en de leuke trips all over the world. Ik heb nu alle tijd voor de Chinese 

muur! ! 

Mij nn enige echte thuis in het zuiden, Bert en Inie, Pien, Willem, Milou 

enn Loreen bedankt voor het feit dat julli e er gewoon altijd voor me zijn en 

klaarr staan, de fijne thuisbasis, en alle lekkere "toevalligheden" die er op tafel 

komenn als we langs komen. 

Dee laatste regels natuurlijk voor mijn lief, Maarten, dank je wel voor o 

zoo veel dingen, ik heb je lief en een dikke zubberd! 

Tja,, en dan denk je dat je alles gelezen hebt en dan kom je tot de 

conclusiee dat je (overige labgenoten, collega's van het hart, de lever en 

antropogenetica)) er niet instaat nou, sla maar om en puzzel ze!! 
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1.. Die toetjes zijn niet te versmaden. 
2.. Meervoudig winnares van de taarten 

bakk wedstrijd. 
3.. Draagt schoenen met een gouden gesp 

enn kun je heel veel wijsmaken. 
4.. Mij n "hedendaagse hits" leraar en 

"kersversee AIO" . 
5.. Vormt een senior staf duo met Theo 

maarr heet geen Thea. 
6.. Drie maal is (mannelijk) scheepsrecht. 
7.. Schloebe en poor, hij weet wat het 

betekent. . 
8.. Meer dan alleen instrumentmaker. 
9.. Octrooirecht op de ES cel. 
10.. Verliefd, verloofd en pas getrouwd! 
11.. Virus expert (v) met een Duits accent. 
12.. Oh spiegel.. .zit mijn haar wel goed? 
13.. Een Chinese dame met een Franse 

inslag. . 
14.. Greening anatomy met een p<0.05. 
15.. Een hondenhart snij je het beste met 

eenn taartmes. 
16.. Really SCN5A. 
17.. Ik hoop dat ik er dit keer eens goed 

instaann met cq en niet met alleen een 
c? ? 

18.. Opper-moeder van het K-lab. 
19.. Jan (of beter Jeanne) des Bouvrie van 

hett S-gebouw. 
20.. Badminton maakt meer kapot dan je 

lieff  is. 
21.. Hamster te koop. 
22.. Verliefd tot over z'n oren. 
23.. Ml en M2, zit dat in de ureter? 
24.. OATofOAD? 
25.. Uit het land van Pasta e Basta en nu 

eenn echte mamma-mia. 
26.. Vormt samen met Paul en Rijk een 

illusterr trio. 
27.. Was vaak direct gelinked aan regen op 

vakantie. . 
28.. Weet alle ins en outs van de schaats-

kernploeg. . 

29.. Voorziet een ieder van fruit en drop 
(alhoewell  ik vooral voor dit laatste 
kies). . 

30.. 3-D gereconstrueerd met een knipoog 
enn een eigen lach. 

31.. Mijn Southern-blot expert (v) die het 
an(l)derss deed. 

32.. Kwek, kwak en — 
33.. J'aime des mutations de Paris. 
34.. Wordt het weer tijd voor een nieuwe 

haarkleurr en bril? 
35.. Hoort bij Thea. 
36.. Brengt Japanese cultuur tot leven. 
37.. Sequencen en nog eens sequencen en 

tochh altijd vrolijk. 
38.. Het enige recht van de man is het 

aanrechtt (toch??). 
39.. Trefwoord "didactische handdoek". 
40.. Het oosten van het land houd je 

jong....ikk ben pas 22 (ja, ja?). 
41.. Een man die 7 dagen per week lange 

labdagenn maakt. 
42.. Paardrijden en chef-blok 5. 
43.. Ex-kamergenootje van mijn K2-262 

tijdtijd  (v). 
44.. ChefVrolik. 
45.. Assistent Vrolik. 
46.. Deze man heeft vele gaven, hij kan 

zelfss door folie heen de Cell lezen. 
47.. Lever-professor. 
48.. Geridderde onderwijs vraagbaak die 

superr lekker kookt! 
49.. Financiële goeroe. 
50.. Van de 8 poten nu 1 in de revalidatie. 
51.. Computer wizard voor op het werk en 

thuis s 
52.. Op TV hoort ze bij Peter, maar nu 

evenn niet. 
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