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Dankwoord

Al jaren verheug ik me op het schrijven van dit deel van mijn proefschrift. Eén van de unieke 
dingen van promoveren is dat je al je collega’s, vrienden en familie op schrift mag bedanken 
en kan uitnodigen voor een mooi evenement. 

Allereerst wil ik mijn promotor, Paul-Peter Tak, noemen. Heel hartelijk dank voor je onbegrensde 
enthousiasme en de vrijheid die je me gegeven hebt om mezelf te ontplooien als onderzoeker. 
Het heeft even geduurd voordat je in “neuroinflammatie” geloofde, maar ik ben blij dat mijn 
experimenten je hebben kunnen overtuigen en je mij “beroemd” zal maken. 
Daarnaast wil ik graag mijn co-promotor, Margriet Vervoordeldonk, bedanken. Je bent 
onmisbaar geweest bij het tot stand komen van dit boekje. Dank voor je geduld en je positieve 
manier van wetenschap bedrijven.

I would like to thank Gregory LaRosa, who provided me with the compounds and was very 
inspiring in discussing the results. Esmerij, Susan en Wouter, ook jullie veel dank voor de 
samenwerking, tips en het delen van wetenschappelijke frustraties.

Dan wil ik graag mijn “lotgenoten” van het eerste uur, Clarissa, Daphne, Marleen, Rogier en 
Sarah, danken voor alle hulp, steun en vooral ook gezelligheid. 

Een speciale plaats in dit dankwoord verdient Cristina; iedereen zou zich een collega als jij 
wensen, dank voor je luisterend oor en je onmiskenbare lach.

Zonder de hulp van de mensen van het lab zou deze “roman” nooit tot stand zijn gekomen. 
Petra, door jouw geduld ben ik niet meer bang voor muizen, wie had dat ooit gedacht. Marjolein 
Sanders, MESje, het is ongelooflijk maar op alle vragen die met het lab te maken hebben weet 
jij het antwoord. Tom, ik vond het jammer dat je weg ging. Beste collega’s van Arthrogen, dank 
voor jullie behulpzaamheid. En tenslotte dank ik mijn kamergenootjes dat jullie mijn getetter 
hebben aangehoord en de vele telefoontjes van Ton hebben aangenomen. 

Ik wil graag mijn 2 paranimfen danken voor het mij ter zijde staan tijdens de verdediging, maar 
vooral ook in het echte leven. Lieve Jacobien, je bent een fantastische vriendin die me altijd 
een goed gevoel weet te geven. Lieve Tatjana, je bent een heel bijzonder mens en wat zou het 
leven saai zijn zonder jou.

Lieve meneer en mevrouw Boenk, ik kan me geen betere schoonouders wensen. Heel fijn dat 
jullie me steunen op belangrijke momenten in mijn leven.
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Een mooie plaats in dit dankwoord verdienen Herman en Yvonne. Lieve Tito, je bent een 
bijzondere man, dank voor je optimisme. Lieve Tita, dank voor je humor en alle cadeaus.  

Lieve zussen en broertje, Britta, Dorien, Mathilde en Floris, jullie hebben bijgedragen aan mijn 
persoon zoals ik nu ben. Dank voor jullie warmte, liefde en vertrouwen. 

Liefste papa en mama, dank voor jullie onvoorwaardelijke liefde en het stimuleren van mijn 
ambities. Ik weet zeker, pap, dat je heel trots zit te glimmen vanaf je sterretje.

Ton, fantastische man, ik ben vreselijk gelukkig met jou. Dank voor alles ….. voor altijd!




