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De afsluitende woorden van dit boekje voelen aan als de afsluitende woorden van 
een periode van mijn leven. AIO zijn was leuk! Toegegeven, het werd iets minder 
leuk op het moment dat de boodschappen op zaterdagochtend hét uitje van de 
week werd, maar toch was mijn AIO-tijd met name een periode waarin ik zo veel 
leuke dingen heb meegemaakt en zo veel heb mogen leren, dat ik me daardoor 
wetenschappelijk maar ook persoonlijk heb kunnen ontwikkelen. Ik wil daarom 
bijzonder graag een aantal mensen bedanken die hieraan hebben bijgedragen.

Als eerste wil ik graag Robert en Inge bedanken. Robert, ik heb ontzettend veel 
geleerd van jouw enorme kennis van moleculaire technieken, jouw precisie in het 
opzetten van experimenten en je nauwkeurigheid in het analyseren van de data. 
Ik zal onze discussies hierover zeker missen, maar ze zullen altijd mijn inspiratie 
blijven voor mijn toekomstige experimenten. Inge, jij hebt jouw grote kennis en 
ervaring met humaan hersenmateriaal met mij gedeeld en mij in laten zien hoe 
bijzonder dit weefsel is, en daardoor ook het onderzoek wat ermee gedaan kan 
worden. Jij hebt me ook geleerd hoe ik de juiste argumenten moet verzamelen en 
moet opbouwen, iets waar ik de rest van mijn leven nog wat aan zal hebben! Ik wil 
jullie beiden ook bedanken voor het delen van jullie inzichten in wat ‘wetenschap’ 
inhoudt, in de breedste zin van het woord en vooral ook voor jullie positiviteit en 
gezelligheid. Ik wens iedere AIO een copromotor als jullie toe!

Dick en René, mijn promotoren, ik heb veel geleerd van de wijze waarop jul-
lie een wakend oog hielden in de voortgang van mijn onderzoek, en wil jullie 
ook bedanken voor het leren aanscherpen van de wetenschappelijke redenerin-
gen in mijn teksten. Ik heb het als een privilege ervaren om van jullie expertises, 
neurobiologie en immunologie, te mogen leren.

Jörg, bedankt voor je betrokkenheid bij mijn project en voor je bijdrage aan de 
manier waarop ik de immunologische kant van mijn project bij de Experimentele 
Immunologie heb blijven uit kunnen voeren. Ook wil ik graag Henrike, Ronald en 
alle andere collega’s van de Experimentele Immunologie bedanken voor de gezel-
ligheid op het lab, waardoor ik me altijd welkom heb gevoeld, ook al was ik niet 
dagelijks bij jullie aanwezig.

Van de afdeling Medische Biochemie wil ik Marco bedanken voor de fijne samen-
werking en de goede verzorging van de macrofagen en de microglia in kweek.

Met mijn collega’s van het NIN heb ik een fantastische tijd gehad! Op onze voor-
malige koffiekamer heb ik mooie herinneringen aan Tam, Karianne, Jinte, eerst 
Nienke en later Asia, waar met regelmaat Kasper, Martijn, Koen en overige colle-
ga’s die zin hadden in koffie en/of een praatje, binnen vielen. Bedankt voor jullie 
gezelligheid! Ook in het laatste jaar met Jinte, Jeroen en Simone en, voor kortere 
tijd Vanessa, op de kamer heb ik genoten van onze discussies over de wetenschap, 
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Grey’s Anatomy, kalenders, bruidsjurken en andere zaken. Lieve collega’s, bedankt 
en ik zal jullie missen! Maar laten we vooral doorgaan met onze Thaise, Japanse, 
Tibetaanse en overige etentjes als ook de 80’s en 90’s feestjes!

Over feestjes gesproken, het organiseren van alle leuke dingen binnen het 
NIN met de PartySquad was altijd een feest op zich. Jinte, Judith, JP, Alexander en 
Kasper, ik zal onze hilarische vergaderingen en brain-storm-sessies missen!

Tegen Alina, 'koningin van de negative resultaten', wil ik zeggen dat ik je een 
leuke student vond en dat ik veel heb kunnen leren van de periode waarin ik je 
heb begeleid.

Lieve Jinte en Irene, jullie zijn mijn paranimfen, collega’s en vriendinnen. Ik heb 
echt veel aan jullie gehad! Bedankt voor jullie steun, met name tijdens de laatste 
loodjes. Jullie gaan nu die laatste loodjes krijgen en ik wens jullie er heel erg veel 
succes mee! Ik durf wel te beloven dat het een grote voldoening is als het af is!

Naast Irene wil ik ook Anouk, Jessica en Dominique bedanken omdat het een op-
luchting was om tijdens lekkere etentjes met jullie over AIO- en niet-AIO-perikelen 
te kletsen. Ook jullie wens ik veel geluk en succes toe.

Pap, mam, het was voor jullie soms niet zo makkelijk om vat te krijgen op wat ik 
in de afgelopen jaren heb gedaan. Maar ik ben dankbaar voor jullie niet aflatende 
interesse en wil jullie danken voor jullie onvoorwaardelijke steun en het feit dat 

‘jullie dochters mochten kiezen wat ze wilden, als ze maar een vak leerden’. Ik heb 
goed gekozen.

En last, but always first, mijn Ronald. Lief, de juiste woorden bestaan niet om te 
omschrijven wat jij voor mij betekent en betekend hebt tijdens de afgelopen jaren. 
Met je opmerkingen als “zo komt het nooit af hè” of “en nu stop je er maar even 
mee” stimuleerde je me zowel om hard te werken, maar zeker ook om mijn rust te 
nemen wanneer ik mezelf voorbij dreigde te lopen. Ik wil je bedanken dat ik mijn 
altijd ellenlange beschrijvingen van mijn altijd interessante experimenten met je 
mocht delen, zelfs ’s nachts wanneer ik beweerde nog slechts één klein dingetje 
kwijt te willen ;) Ik dank je voor je brede schouders, het zelfvertrouwen dat je me 
geeft en bovenal voor het beste in mij dat jij naar boven weet te halen. Ik hoop dat 
ik jou net zo veel kan geven.

Liefs
Nathalie


