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Dankwoord

Een promotietijd is een tijd van 
wetenschappelijke groei en persoonlijke 
ontwikkeling. Ik heb mijn grenzen leren 
kennen. Ook heb ik veel mensen ontmoet  
die me gestimuleerd hebben deze grenzen te 
verleggen. Ik wil iedereen bedanken die mijn 
promotietijd tot een onvergetelijke ervaring 
hebben gemaakt.
Allereerst Maarten, mijn promotor. Je 
helikopterview en vermogen om je te 
verrijken in verschillende vakgebieden 
hebben bijgedragen aan het verbreden van 
mijn eigen kennis. Van testis en darmen tot 
hersenen. Ik heb alles een keer in handen 
gehad en uiteindelijk terecht gekomen bij 
de ‘basis’: de embryonale stamcellen. Je 
brede interesse heeft ook geresulteerd 
in onderzoeken op je lab in muis, mens, 
fruitvlieg en zebravissen. Alles is mogelijk. 
Je bent bijzonder goed in het aantrekken 
van mensen die onderzoek doen hoog in het 
vaandel hebben staan. Je hebt daarmee een 
stimulerende werkplek weten te creëren. Het 
lab is enorm gegroeid, drie keer verhuisd, en 
gelukkig uiteindelijk meer kweekruimte, zodat 
ik niet meer als beginnende OIO na zes uur 
’s avonds als laatste aan mijn kweekproeven 
kon beginnen. Maarten, bedankt voor je tijd 
en vooral je geduld.
Eva, je werkte bij Maarten toen ik begon. 
We hebben uiteindelijk samengewerkt aan 
de screens en lange dagen in de kweek 
doorgebracht. We konden het goed met 
elkaar vinden. Te goed volgens sommigen. 
Je hebt me door de eerste periode heen 
getrokken. Onze wegen zijn elkaar na je 
vertrek gepland en ook ongepland blijven 
kruisen. Toeval? Bedankt voor je steun en 
vriendschap en dat je mijn paranimf wilt zijn. 
Panthea, ik kende je al voordat je bij Maarten 
als OIO begon. We hebben samen van alles 
meegemaakt op en buiten het lab en vooral 
veel gelachen. Bedankt voor je vriendschap. 
Ik wens jou, William en Sina een hele goede 
en gezellige tijd toe in Boston. 
Els, Ellen, Daniëlle en Sonja. De motors 
achter dit proefschrift. Ik wil jullie bedanken 
voor jullie inzet en voor het vele werk 
dat jullie hebben verzet. Els, niemand is 

onmisbaar, maar jij was voor mij toch echt 
de uitzondering op die regel. Je blijft je 
vernieuwen en nieuwe uitdagingen uitgaan, 
wat ik erg in je bewonder. Ellen, je stond 
altijd meteen klaar als we iets met muizen 
wilden doen. Helaas hebben niet alle ideeën 
het gewenste resultaat opgeleverd. Ik heb 
veel van je geleerd en wil je bedanken voor 
je inzet, tijd en gezelligheid. Daniëlle, je 
enthousiasme en doortastendheid zijn erg 
inspirerend geweest. Je gezellige praatjes op 
het lab en in de kweek werkten verlichtend. 
Met jou erbij was proeven doen leuk. Sonja, 
jouw inzet heeft geleid tot twee publicaties. 
Je ontembare enthousiasme wordt gemist in 
de wetenschap.
Jacqueline, je hebt me geholpen bij het 
opzetten van mijn screens en me de fijne 
kneepjes van het kweken geleerd. Helaas 
leverde de screens uiteindelijk alleen maar 
nog meer TBX2 op. Willem, je hebt me veel 
tips and tricks geleerd. Je hebt altijd tijd 
voor me gehad, ook later in mijn OIOschap. 
Bedankt hiervoor. Anders and Maria, you 
have shown me that good communication 
and close collaboration can work out for all 
the people involved. Thanks for the time that 
we spend together, and all that you have 
taught me. Anke and Elisabetta, you guys are 
amazing. Thanks for sharing your valuable 
time with me, also after I had left the lab. 
Erwin, bijna tegelijk begonnen als OIOs en 
uiteindelijk ook bijna tegelijk geëindigd. We 
waren op verschillende projecten begonnen, 
maar zijn uiteindelijk gaan samenwerken 
wat heeft geresulteerd in een mooi artikel. 
De pipetten heb je aan de wilgen gehangen. 
Succes met je carrière als wetenschappelijk 
schrijver. Merel, naast het samen OIO zijn 
(geweest) hebben we inmiddels meer gemeen 
dan we vooraf hadden kunnen voorspellen. 
Sophia, bedankt voor je gezelligheid, input 
en inspiratie. Mijn dank gaat uit ook naar 
alle anderen die ik tijdens mij OIO-tijd heb 
leren kennen: Ellen W (in de duo-baan met 
Els vulden jullie elkaar niet alleen qua werk 
goed aan. Bedankt voor je steun destijds), 
Karin, Wendy, Pauline, Marleen, Inhua, Jan-
Paul, Maria-Carla, Kosta, Michaela, Jaap (je 
nuchtere kijk op zaken in en buiten het lab 
was verhelderend), Karim, Jean-Bernard, 
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Anna-Pavlina, Alexandra, en de mannen 
van de ronde (lunch)tafel Bas, Bart, Hans, 
(appeltje) Yme, Joep (altijd te porren voor 
een wetenschappelijke discussie) en Koen.
Het NKI is een stimulerende werkplek, mede 
doordat de lijntjes naar de andere groepen 
zo kort zijn. Je kan makkelijk langs’wippen’ 
voor advies, een mening of ondersteuning 
voor je proeven. Niet in het minst wil ik Ron, 
Mike en de anderen van de microarray core 
faciliteit bedanken voor hun tijd en ideeën. 
Lodewyk, ondanks je drukke agenda heb 
je tijd voor me vrijgemaakt en gezorgd dat 
mijn arraydata en andere resultaten ook 
voor anderen begrijpelijk werden. Gretel 
en Titia, ik heb van jullie veel over eiwitten 
geleerd. Ik wil jullie en de anderen in jullie 
groep (Pim, bedankt voor je engelengeduld. 
Puck, altijd tijd voor een praatje) bedanken 
voor de vruchtbare samenwerking. Ik wil 
ook graag Coen en Sjaak bedanken voor de 
hulp met de celanalyses. Reuven, you were 
always interested in my projects. Thanks for 
your helpful advices. Huub, je bent super! 
Marie Anne, je maakte altijd even tijd om 
me te helpen. Ik wil alle collega’s van de 
Berns-groep bedanken: Margriet, mijn 
schouder brak met skiën een week nadat 
jij terug gekomen was van skivakantie met 
een gebroken schouder. Het gedeelde leed 
heeft zeker de pijn verzacht. Anthony, Erwin, 
Andrej, Renée, Paul, John (bedankt voor je 
je hulp met de stainings) and all other Berns- 
colleagues: thanks for the chips, chats and 
laughter. Veel dank ook aan de Peeper-
groep: Daniël, Benjamin, Thos, Tom, Theo, 
Sirith, Chrysiis en Liesbeth, en de collega’s 
van P2, H2 en H8, bedankt voor de vele 
oplossingen, reagentia, hulp en adviezen. 
Een onderzoeksinstituut is niets zonder 
goed lopende faciliteiten. Lenny en Lauran 
(microscopen), Anita en Frank (FACS), 
Roelof (sequencing) en Minze en Erwin 
(cyro-opslag) bedankt. Jullie wisten altijd 
iets te regelen als ik (vaak acuut) hulp nodig 
had. 
Ik wil Hein en Roderick van mijn OIO-
commissie bedanken voor de adviezen, 
inzichten en sturing die jullie hebben gegeven 
aan mijn projecten.

Mijn wetenschappelijke interesse is gegroeid 
en gevormd door de jaren heen. Daarom wil 
ik ook graag de mensen bedanken die voor 
mijn OIO-tijd hier belangrijk in zijn geweest. 
Gerard Pals, Mark, Hans en de anderen van 
de afdeling Antropogenetica van het VU 
bedanken. Jullie hebben mijn stagetijd en 
de tijd die ik later bij jullie doorbracht gezellig 
gemaakt en laten zien dat onderzoek doen 
leuk én leerzaam kan zijn. Kees, Rein, Tom, 
Maarten en Coby. Bij Derma ervaarde ik 
dat de nauwe samenwerking met de artsen 
goed onderzoek doen bevorderd en bovenal 
heel gezellig is. Kees en Coby, mede door 
jullie ben ik doorgegaan met leren en zie hier 
het resultaat. David en Wanguo, the time I 
have spent at your lab in the Mayo Clinic was 
not as fruitful as we had hoped. Still, I have 
learned a lot.

Ik wil mijn vrienden bedanken voor de 
onmisbare steun en interesse in de afgelopen 
jaren. Benita, Marinette, Petra en Mirjam. 
Jullie hebben alle verhalen aangehoord, me 
gesteund en in me geloofd. Met alle uitjes 
en gezellige avonden was het lekker even 
de gedachten te verzetten en te ontspannen 
om weer verder te kunnen. Susan en Daniël, 
Guus en Letty, Margot en Eric, Zita en Henk, 
en natuurlijk Bert. Bedankt voor jullie steun 
en interesse, die soms tot interessante 
discussies leidden.
De dank die ik verschuldigd ben aan mijn 
familie is eigenlijk niet te beschrijven. Martijn, 
ontzettend bedankt voor de tijd die je gestopt 
hebt in de omslag van dit boekje. Je oude/
nieuwe hobby fotografie kwam mij nu erg 
goed uit. Ik ben onder de indruk van je talent 
om de wereld op een andere manier te laten 
zien. Vera, Marinka, Ruud, Ella, Rebacca, 
en natuurlijk opa en oma. Bedankt voor de 
vele koppen thee en koffie, de luisterende 
oren, en tijd die jullie hebben gegeven om 
mij mijn ding te laten doen. Brianna was hier 
minstens even blij om. Ze stond te springen 
om weer bij jullie te mogen spelen als ik weer 
eens iets af wilde maken.
Broer, lieve Richard. Je stond altijd meteen 
op de stoep als ik een probleem had met mijn 
computer. Je zorgde dat het leed van korte 
duur was en hebt me veel plezier gegeven 



139

in het maken van dit boekje. Bedankt Conny, 
voor je geduld als Richard toch weer eens 
iets meer tijd nodig bleek te hebben om 
mijn computerproblemen op te lossen. 
Lieve Frank, soms denk ik wel eens dat jij 
de drijfveer bent van mijn interesse in de 
wetenschap. Het onbegrijpelijke begrijpelijk 
maken. Het onbekende bekend maken. Mijn 
lieve ouders. Jullie zijn mijn vaste bakens en 
onvoorwaardelijk in jullie liefde, geloof en 
vertrouwen. Jullie hebben me altijd gesteund, 
welke beslissing ik ook nam. Bedankt.
Lieve Ebbo. Je liefde en steun zijn eindeloos 
en grenzeloos gebleken en zijn onmisbaar 
geweest voor mijn promotietijd. Mijn dank 
is groter dan met woorden is te beschrijven. 
We hebben, nu ook samen met Brianna, een 
mooie tijd achter ons en ook zeker voor ons 
liggen.




