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   Appendix 

Dankwoord 

Het zit erop. Na zes jaar praktisch onderzoek en schrijven is mijn proefschrift voltooid. En 

alhoewel er op de voorkant van dit proefschrift maar één naam staat, zou dit proefschrift niet 

tot stand zijn gekomen zonder de hulp die ik op het lab en daarbuiten van anderen heb 

gekregen. Promoveren doe je namelijk niet alleen. Ik wil dan ook iedereen bedanken voor al 

hun hulp en wil tevens een aantal bij naam noemen. 

 

Op de eerste plaats natuurlijk mijn promotor Rene van Lier. Jij hebt het startsein gegeven 

voor mijn promotieonderzoek door het schrijven van het GITRL projectvoorstel. Niet alleen 

was jouw begeleiding en opbouwende kritiek belangrijk voor het verloop van mijn onderzoek, 

maar ook de zijprojecten bleken voor mij van enorme waarde. Rene, jij vergeleek bij mij 

wetenschappelijk onderzoek altijd met de doelstellingen van een bakkerij.: “We zijn hier om 

broodjes te bakken”. Het maakte niet uit hoe hard er gewerkt werd als het maar goed werd 

gedaan en resulteerde in een mooi broodje. Ik ben dan ook dankbaar dat ik de kans heb 

gekregen om de broodjes af te bakken.    

 

Natuurlijk wil ik ook mijn copromotor Martijn Nolte bedanken die enorm betrokken is 

geweest in de laatste fase van mijn promotieonderzoek . Ik heb de inspirerende discussies en 

het filosoferen over uit te voeren experimenten bijzonder weten te waarderen. Martijn, ik wil 

je ook bedanken voor je steun en hulp om mijn promotie tot een goed einde te brengen.  

 

Gedurende mijn promotietraject had ik nooit wat bereikt zonder de hulp van Dianne. Jij hebt 

mij altijd morele steun gegeven en een luisterend oor. Bedankt voor al je hulp. 
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Verder moet ik mijn collega’s van de afdeling niet vergeten te bedanken. Mijn kamergenoten 

Jaap, Laurian, Sten, Cristina, Paul, Felix en Tineke (wannabee kamergenoot), het was leuk om 

met jullie de kamer te kunnen delen tijdens mijn AIO-schap. Natuurlijk de mensen op de 

werkvloer, Alex, Klaas, Marjolein, Berber, Kirsten, Kirstin, Ingrid, Dennis (Issue-man), Alek, 

Natasja, Henrike, Marianne en Pablo.  Ook wil ik de oude garde van AIO’s, postdocs en 

analisten bedanken die mij gedurende de jaren hebben geholpen: Michiel, Hedy, Arjen, Ester, 

Rogier, Natasha, Lena, Walter, Daphne, Joana, Robert, Mourad, Nuno, Mireille, Godelieve, 

Delfine, Nathalie, Rene en Amber. De koffiebreaks en leuke discussies hebben me goed op de 

been gehouden. Met de mensen van G1 heb ik het ook altijd erg goed kunnen vinden. De 

Trabamsjes, Annette, Monique, Mieke, Saïda, Marjolein en Ilse…..Bedankt. Tevens wil ik 

graag Jörg bedanken voor zijn hulp bij het genereren van de constructen voor mijn project. 

 

Barry, bedankt dat ik zo vaak op bezoek mocht komen. Het was prettig om als gast al je 

biertjes te drinken �. Alleen jammer dat je deel 3 in je eentje moest doen, je weet wel wat ik 

bedoel. 

 

Ook wil ik mijn ouders bedanken voor de kans die ze me hebben gegeven om te studeren en 

de door hun getoonde interesse in de afgelopen jaren. Zonder jullie steun had ik het nooit voor 

elkaar gekregen. 

 

Tenslotte Dees, ik heb de afgelopen jaren altijd op je kunnen rekenen. Samen hebben we veel 

meegemaakt en samen kunnen we ook alles aan.  


