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DANKWOORD D 

Zo,, ik ben weer uit mijn hol in de bieb tevoorschijn gekomen. Tijd om een aantal 

mensenn te bedanken die een onmisbare bijdrage hebben geleverd aan het ei dat is 

gelegd.. Natuurlijk zijn dat er teveel om op te noemen (en vergeten is een van mijn 

sterkeree kanten), dus ik doe een poging. 

Dries,, onverstoorbare rots in de branding, ik heb ontzettend fijn met je samenge-

werktt en hopelijk ook een beetje van je gestructureerde aanpak kunnen overnemen. 

Jee bent altijd bereid om ergens mee te helpen, nog maar eens een keer wat statistiek 

uitt te leggen en zelfs om hele nachten in het NIH te zitten terwijl ik met experimenten 

bezigg ben. Ik waardeer je eerlijkheid en duidelijkheid enorm. 

Ruud,, bedankt voor de inspirerende discussies, je zet me steeds weer aan het den-

kenn en laat me schijnbaar gevestigde zaken vanaf ongebruikelijke kanten bekijken. 

Datt zouden meer wetenschappers moeten doen! Als geen ander heb je me enthousiast 

gemaaktt voor het autonome zenuwstelsel en me laten zien hoe mooi en ingewikkeld 

datt in elkaar zit. 

Lievee Steph, thanks for all the good times together and for always being there for 

me,, whether for a laugh or cry, on the other side of the wall or further away, I cannot 

imaginee a better friend than you. The last year would have been easier if you were still 

here.... Ik mis je!! 

Felix,, m'n andere nimfje, bedankt voor alle gein en gezelligheid en natuurlijk voor 

allee gevraagde en ongevraagde adviezen op electronica- en ander gebied. Heel veel 

success met het leggen van jouw ei! 

Susanne,, je hebt me met raad en daad bijgestaan bij mijn eerste stapjes (en tapjes) in 

hett NIH. Dank je voor de cursus NIH voor beginners en natuurlijk voor alle gezel-

ligheid. . 

HypHypp broertjes en zusjes Cathy, Ajda, Lars, Frank, Felix, Jun, Chunxia, Marie 

Laure,, Susanne and Stephanie, maar natuurlijk ook Rixt en Wilson, thanks for all 

crazyy moments and support en gezelligheid. 

Jann en Caroline, Burnie en Burnadette, ik beloof dat ik nooit meer zal vragen of jul-

liee toevallig nog tijd hebben om er nog 60 te 'doen'! Bedankt voor al julli e high speed 

hulp,, uitbundige zangsessies, chocola en dat julli e me naar huis stuurden na weer een 

nachtt tappen. Nico, dank voor het vreselijke weefseltjes stampen, wat echt op geen 

enkelee handige manier mogelijk is. 

Joop,, Unga en Gerard, dank voor julli e hulp in het C-lab. Joop, misschien heeft 

iemandd anders nu zin in een paar bokkesprongen? Chris, dank voor je hulp met alle 

DECC zaken, een goed doordacht begin is het halve werk! Jilles, bedankt voor de goede 

zorgenn voor mijn ratten en voor de altijd brandschone stallen. En natuurlijk voor een 

gezelligee babbel tussen de bedrijven door! 

156 6 



Tinii  en Wilma, julli e staan altijd klaar om ergens mee te helpen, of het nou het lees-
baarr maken van teksten of het regelen van promotie-aangelegenheden is. Bedankt! 

Marcia,, Wil , Wilma, Nelleke, Jenneke en Nel, bedankt voor het prettige gezelschap 
inn de bieb de laatste maanden, het financiële geregel en de vrolijke, meelevende noten. 

Enn natuurlijk dank aan alle AIO's/OIOs voor de nodige ontspanning tijdens het 

squashenn en in het Oude Gasthuis, en alle andere NIH-ers die met wat dan ook heb-

benn geholpen en uiteraard voor de prettige werksfeer. 

Henk,, mijn boekje zou niet echt helemaal af zijn zonder jouw inbreng. Het is een 

prettigg gevoel zeker te weten dat het mooi wordt! En natuurlijk bedankt voor alle gra-

tiss lessen. 

Eline,, het begon allemaal vijf jaar geleden toen je me de advertentie van het NIH 

stuurde,, of eigenlijk eerder, omdat je me hebt ingewijd in het wetenschappelijk onder-

zoek.. Bedankt! Harmke en Stefan, bedankt voor julli e mentale steun vanuit hetzelfde 

AIO-schuitje.. Zou het ooit nog lukken om iets met z'n drieën af te spreken? 

Roeidamess van Willem III , dank voor julli e interesse en meeleven, de oneindige 

hoeveelheidd kopjes thee en natuurlijk voor de nodige ontspanning en buitenlucht. 

Err gaat niks boven een uurtje frustratie wegtrappen! Primaire dames, dank voor het 

meelevenn en sorry voor mijn veelvuldige afwezigheid in de afgelopen paar jaar. He-

laass kan ik dat de komende paar jaarr ook weer niet goedmaken... 

Strabrechtchickies,, ik ben blij dat we elkaar weer gevonden hebben! Ik heb weer als 
vanoudss genoten van jullie, keibedankt! Volgende date op de besneeuwde heuvels van 
Washington? ? 

Fem,, die mooie foto toch... ben heel erg blij dat je het negatief nog had! Mij n dank 

iss groot! 

Joke,, Leander, Leo en Jacqueline, bedankt voor julli e interesse en steun, niet alleen 

tijdenss de afgelopen vier jaar! 

Papaa en mama, julli e zijn er echt altijd voor mij. Ik ben julli e ontzettend dankbaar 

voorr alle liefde, interesse, medeleven, hulp, goede raad en alles wat niet te beschrijven 

valt.. Wat is het fijn om te weten dat, waar ik ook ben of heenga, er altijd nog ergens 

thuiss is. 

Lievee Thio, met jouw geduld, relativeringsvermogen, culinair vermogen en nachte-

lijk ee glaasjes heb je me door het laatste jaar heen gesleept. Tevens dank aan de tonijn. 

Hett leven is fijn met jou erin, braaf-oü 
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