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Sinds ik in 2004 als student geneeskunde bij de afdeling Anatomie en Embryologie

ben gekomen, heb ik er een geweldige en leerzame tijd gehad. Zowel het onderzoek

doen als de gezelligheid ernaast zal ik nooit vergeten. Het was nooit mijn bedoeling

om voor de co-schappen al promotieonderzoek te gaan doen, maar het is een van

de beste keuzes uit mijn leven geweest. Ik kan nu een stuk zelfverzekerder aan mijn

co-schappen beginnen.  Daarom wil ik wil in eerste instantie Antoon, mijn promotor,

bedanken dat je me de kans hebt gegeven om als AIO te beginnen.  Je enthousiasme

voor het onderzoek, zoals onder andere voor het maken van 3D reconstructies van

embryonale harten, heeft in mij ook een enthousiasme voor de wetenschap

aangestoken.  Daarnaast wil ik natuurlijk Vincent, mijn copromotor, bedanken voor

mijn tijd in de T-box groep. Ik heb het echt geweldig gevonden om onder jouw begelei-

ding te kunnen werken en van je te kunnen leren. Zonder jou zou dit boekje niet

geworden zijn tot het boekje wat het nu is.

I am very grateful to my thesis committee, Prof. R.H. Anderson, Prof J.M.T. de Bakker,

Prof. N.A. Blom, Prof. M.E. Buckingham and Dr. A. Wessels. I am honored that you

have accepted to read and judge my work and for participating in the committee. Es-

pecially, I want to thank Prof. Bob Anderson for our discussions and the help with

chapters 2 and 7.

Dan wil ik ook mijn paranimfen Ilona en Saskia bedanken. Ilona (hoe noemde je het

ook alweer?), dit is een mooie plek om je eens te bedanken voor onze fijne jarenlange

vriendschap.   Saskia, je bent ooit begonnen als mijn student, maar inmiddels is daar

ook een mooie vriendschap uit ontstaan. Ik ben blij dat jullie mijn paranimfen willen

zijn.

Natuurlijk wil ik ook iedereen van de afdeling bedanken die me geholpen hebben bij

het tot stand komen van dit boekje. Daarbij wil ik toch in de eerste plaats Corrie be-

danken voor alle hulp en de gezelligheid op het K lab. Als student heb je me geleerd

hoe ik immuno’s, en later als AIO, hoe ik in situ’s moest doen en je hebt bijgedragen

aan veel van de proeven die in dit boekje terug te vinden zijn.  Daarnaast wil ik Vin-

cent W. bedanken voor alle hulp bij mijn knip en plak pogingen en alle gezelligheid.

Jan, Alexandre, bedankt voor alle hulp bij het maken van de 3D reconstructies. Jaco,

ook bedankt voor de hulp met de reconstructies, maar nog meer voor alle andere

hulp gedurende de afgelopen jaren. Nita, bedankt voor de hulp bij het klaarmaken

van mijn boekje . Aho, André, Anita, Antoinette, Carel, Carol, Henk, Leander, Marsha,

Piet, Ruth, Sabina, Zafara, bedankt voor alles.

Verder wil ik iedereen van in eerste instantie de afdeling Anatomie en Embryologie

en later het Heart Failure Research Center bedanken voor de onvergetelijke tijd op 
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het lab en daarbuiten.  Een paar mensen wil ik hierbij met name noemen. Frederik,

mijn begeleider tijdens mijn wetenschappelijke stage. Jouw geweldige enthousiasme

na elke proef heeft mijn keus om AIO te worden zeker beïnvloed.  Didi, we zijn ooit

samen begonnen en dat heeft een band gesmeed. Elaine, we hebben een erg leuke 

tijd gehad de afgelopen jaren, en veel plezier gehad in New Orleans en Californië.

Conny, thank you for the nice time we had, I hope you enjoy your new lab in

Würzburg. Dan wil ik ook de rest van het squash (en fitness) groepje, Angela, Diane,

Inge en Bart bedanken voor de leuke tijd. De rest van mijn kamergenoten, Anke,

Malou, Sergey en Wim, bedankt voor de vele gesprekjes, gezelligheid en snoep

tussen het werk door en de gezelligheid buiten het werk om. Thomas, Willem, Kees

Jan, Alex, bedankt voor de leuke Weinstein trip(s). Kelly, Brendon, Mio, Paola and

Simona, thanks for the nice time in Italy, Munich and here. Cindy, dank je wel voor

de gezelligheid én Woozy. Phil, Marc, Martijn, Quinn bedankt voor de leuke don-

derdagavonden (en de koekjes). Ik wil alle AIO’s van de afdeling succes wensen met

hun promotie.

Natuurlijk wil ik ook graag al mijn familie en vrienden bedanken voor de niet aflatende

interesse in mijn werk en in die arme muisjes.  En dan als allerlaatste, maar als aller-

belangrijkste, wil ik mama bedanken. Ik wil je bedanken voor alles wat je altijd voor

me gedaan hebt, voor al je steun en liefde. Wat zou het toch geweldig zijn geweest

als papa dit mee had kunnen maken.  
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