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DANKWOORD 

 
En dan eindelijk het dankwoord! Hoe lang heb ik er niet naar uitgekeken om 
eindelijk zover te zijn dat ik me kon gaan storten op het schrijven hiervan… Maar 
deze mijlpaal is uiteindelijk toch bereikt en de vele mensen met wie ik de afgelopen 
jaren heb mogen samenwerken wil ik daar hartelijk voor bedanken! Ook aan de vele 
co-auteurschappen is wel te zien dat een groot aantal personen heeft bijgedragen aan 
het tot stand brengen van dit proefschift. Allemaal heel hartelijk dank hiervoor! 

Toch wil ik natuurlijk ook een aantal personen in het bijzonder bedanken 
voor hun inzet. Ten eerste Alfred Schinkel, mijn dagelijkse begeleider en co-
promotor. Alfred, je inzet, inzicht en altijd kritische blik is erg belangrijk geweest. 
Bedankt dat je me de kans hebt gegeven onderdeel uit te maken van jouw groep en 
te profiteren van de kennis die daar aanwezig was. Ik ben je ook erg dankbaar voor 
het feit dat je me heel veel vrijheid hebt gegeven om mijn eigen keuzes én fouten te 
maken. Dit alles heeft van mij een beter onderzoeker gemaakt en daar ben ik je zeer 
erkentelijk voor! 

Ook mijn promotor Piet Borst wil ik graag bedanken voor zijn bijdrage aan 
mijn promotie-onderzoek. Piet, hoewel je niet verantwoordelijk was voor mijn 
directe begeleiding, was je altijd zeer geïnteresseerd in de voortgang van de 
verschillende projecten. Je tomeloze energie en enthousiasme met betrekking tot de 
wetenschap is een inspiratiebron voor mij en vele anderen met mij! De leden van 
mijn promotiecommissie wil ik graag hartelijk bedanken voor het kritisch lezen van 
dit proefschrift. 

En dan natuurlijk mijn paranimphen. Lieve Sari, ik vond het erg leuk om 
samen met jou op H6 ons promotie traject te doorlopen. Naast wetenschappelijke 
discussies en gesprekken was het ook heerlijk om bij je binnen te komen lopen om 
mijn hart uit te storten of gewoon voor kletspraatjes over van alles. Naast de 
gezellige uitjes naar Texel en Cambridge heb ik ook erg genoten van onze etentjes 
en cafébezoeken in Amsterdam. Veel succes met het afronden van jouw promotie, ik 
kijk er naar uit ook jouw boekje te mogen bewonderen! 

Mijn andere paranimph, Anita, wat ben ik blij dat jij een paar jaar geleden 
als analist in onze groep bent begonnen. Door je ervaring kostte het je weinig moeite 
om je in te werken en dat heeft tot mooie resultaten geleid (zie de vele hoofdstukken 
in dit proefschift). Bedankt voor de vele ochtenden “wakker worden”, de gezellige 
uren in het muizenhuis en vooral je grote inzet voor dit project! 

Ook alle andere leden van de Schinkel-groep wil ik graag bedanken voor de 
afgelopen tijd. Allereerst Els Wagenaar voor alle tijd en energie die zij heeft 
gestoken in het genereren van de vele muizenstammen. Els, niet alleen op 
werkgebied, maar ook op sociaal gebied konden we het goed vinden. Ik wil je heel 
hartelijk bedanken voor al je hulp, interesse en ongezouten meningen! Hans Jonker 
wil ik graag bedanken voor de tijd die hij heeft gestoken in het eerste jaar van mijn 
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promotie. Hans, ik heb erg veel van je geleerd, bedankt daarvoor! I am also ver 
grateful to Gracia Merino for all the time she spend on teaching me not only 
techniques, but also many other science-related stuff. Gracia, thanks for all your 
time and interest, hopefully we will stay in touch like we have in the past years. 
Teun, ook jou wil ik hartelijk bedanken voor alles wat ik van je heb geleerd. Het was 
erg inspirerend om een aantal jaren in jouw energieke omgeving te mogen verkeren. 
De leuke tijd in Hawaii was helemaal geweldig natuurlijk, ook bedankt daarvoor! 
Evita, Jurjen en Robert wil ik bedanken voor de leuke tijd de afgelopen jaren. We 
hebben veel lol gehad met z’n allen, zowel tijdens het werk als bij de vele borrels, 
uitjes en congressen. Ik wens jullie veel succes met het afronden van jullie 
proefschriften de komende maanden! Dilek, it was nice to get to know you in my 
last months at the NKI. Thanks for all your interest, and the good times at Texel! 
Good luck with you PhD-project, I am sure you will finish this very successfully! 
Christian, thanks for being a great colleague! Sandra Musters en Corina van der 
Kruijssen wil ik van harte bedanken voor niet alleen praktische, maar ook mentale 
ondersteuning. Ik vond het erg prettig met jullie te werken, sporten, eten en kletsen 
en ik wens jullie heel veel succes in jullie nieuwe loopbanen! 

Ook andere NKI-collega’s zou ik graag bedanken voor de heerlijke tijd die 
ik heb gehad. Allereerst natuurlijk alle H6-ers hartelijk dank voor de prettige 
werkomgeving! Een aantal H6-leden wil ik in het bijzonder bedanken. Thea, 
bedankt voor alle hulp met het versturen van samples, regelen van dingen en 
natuurlijk de staatsloterij! Hopelijk worden we ooit nog miljonair! Roos, ik vond het 
erg leuk jou als collega te hebben om af en toe even bij te kletsen over werk en 
privé. Roos en Sander, bedankt voor de gezellige tijd in LA! We hebben heel wat 
afgelachen daar! Ik wens jullie beiden veel succes met jullie nieuwe toekomst en 
hoop dat we elkaar nog vaak tegen zullen komen. Christie, ik vond het leuk je als 
kamergenoot te hebben, bedankt voor de vele uitgebreide gesprekken.  

Ik wil ook iedereen op P2 afdeling bedanken voor het hartelijke welkom en 
het helpen om ons “Schinkels” snel thuis te voelen. In het bijzonder wil ik Koen van 
de Wetering bedanken voor de goede samenwerking op onze projecten. Ik ben erg 
blij dat het kruisen van al onze stammen al een aantal mooie publicaties heeft 
opgeleverd. Ook Sven Rottenberg hartelijk bedankt voor de tijd die je altijd 
vrijmaakte voor het geven van advies over allerlei onderwerpen! Linda Römer wil ik 
hartelijk bedanken voor de hulp bij alle administratieve rompslomp met betrekking 
tot mijn promotie. 

I am thankful to Sigridur Reynisdottir for her work as a student in our group. 
Sigga, it was nice to have you around. Although the project did not lead to 
publishable results, I think we both learnt a lot from it. I hope we will stay in touch 
and hopefully I can soon visit you in Iceland! 

Zeliha, thanks for the wonderful year that you were around at the NKI! You 
worked very hard and you enthousiasm was inspiring! Our working together has led 
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to many results which we can both be proud of. Also outside work it was great to be 
around you. Thanks for all the nice drinks, dinners and other fun stuff, I am sure 
that, despite the distance, our friendship will remain. Good luck with finishing your 
thesis and see you in Istanbul soon! 

Olaf van Tellingen ben ik erg dankbaar voor alle hulp bij de vele HPLC 
bepalingen en het interpreteren van de resultaten. Olaf, jouw inzet was van 
onschatbare waarde voor de voortgang van mijn project. Hartelijk dank daarvoor! 
Nienke, dankjewel voor de gezellige praatjes, etentjes, borrels en de leuke tijd op 
Texel. Ook de mensen van het AKL, in het bijzonder Rob Lodewijks, Enver Delic 
en Hans Tensen wil ik heel hartelijk danken voor hun hulp bij het meten van alle 
bloedsamples. Voor het karakterisen van onze muizen waren de bepalingen erg 
belangrijk. Jullie bereidheid om mijn grote aantallen monsters te meten heb ik altijd 
erg op prijs gesteld.  

Ji-Ying Song en Martin van de Valk, hartelijk dank voor alle tijd die jullie 
hebben besteed aan het onderzoeken van onze muizen. Martin, hartelijk dank voor 
de vele nauwkeurige analyses, ondanks dat onze muizen nogal “saai” waren! Ji-
Ying, besides the many pathology reports and your unlimited enthusiasm I want to 
thank you for the many nice conversations and all your good advice! I really enjoyed 
working with you and I hope that many PhD-students after me will get the chance to 
use your knowledge in the future!  

I also worked with a lot of people outside the NKI, which I really liked. It 
was nice to see how things are done in other labs and to see things from a different 
perspective once in a while. Ten eerste wil ik Bas Teunissen bedanken voor de 
goede samenwerking de afgelopen jaren. Bas, we waren een goed team en ik ben 
ervan overtuigd dat ons werk zal leiden tot een aantal mooie publicaties! Veel 
succes met de rest van je promotie-onderzoek! Rolf Sparidans, Bas Thijssen en Liia 
Vainchstein wil ik hartelijk bedanken voor de hulp bij verschillende bepalingen in 
mijn muizen samples! Ook Jos Beijen en Hilde Rosing wil ik hartelijk bedanken 
voor hun interesse, inzet en bereidheid om altijd weer de samples van de Schinkel-
groep te verwerken. Ronald Oude Elferink en Rudi de Waart wil ik hartelijk danken 
voor onze goede samenwerkingen. Zonder jullie hulp hadden we nooit de muizen zo 
uitgebreid kunnen karakteriseren. Ronald, hartelijk dank voor je altijd kritische blik 
en daarnaast voor het zitting nemen in mijn promotiecommissie. Rudi, bedankt voor 
de vele analyses die je hebt uitgevoerd en voor je grote interesse in de voortgang van 
alle projecten. Ik hoop dat ook jouw promotie-onderzoek zo snel mogelijk zal 
worden afgerond, succes daarbij! I would also like to thank Peter Jansen, Tita 
Ritsema and especially Forie Borel for working with us. Florie, it was very nice to 
get to know you and I wish you good luck with finishing your project! Hopefully the 
mouse data will be helpful somehow! Illiana Meurs en Miranda van Eck, bedankt 
voor de vele uren die jullie hebben gestoken in het analyseren van mijn samples. 
Hopelijk komen we er in de toekomst nog eens achter wat die extra piek nou precies 
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was! Illiana, veel succes met de afronding van jouw promotie, ik kijk uit naar je 
proefschrift! 

Mijn nieuwe TNO collega’s wil ik bedanken voor het verwelkomen van mij 
in het K&M team. Dankzij jullie openheid en interesse voelde ik me al snel thuis. 
Heleen en Jeroen in het bijzonder bedankt voor jullie vertrouwen in mijn kunnen en 
voor het steken van jullie tijd in mijn ontwikkeling als projectleider!  

Ook buiten het werk zijn er een aantal mensen die ik moet bedanken voor 
hun inzet en interesse. Allereerst al mijn teamgenootjes en trainers van volleybal 
met wie ik de afgelopen jaren heb mogen spelen. Het volleyballen was voor mij een 
ideale manier om na een drukke dag even te kunnen ontspannen. Bedankt dat jullie 
dit mogelijk maakten! Ook hartelijk dank voor het accepteren dat ik weer eens een 
training of wedstrijd moest missen vanwege mijn onderzoek of congressen! Janette, 
Marleen en Siegrid wil ik in het bijzonder bedanken voor de vele gezellige etentjes, 
feesten, kletspraatjes en vooral de heerlijke biertjes na de wedstrijden. Ik hoop dat er 
nog vele zullen volgen!  

Loes (ja Loes, je staat wel in mijn dankwoord ;0)) en Marion hartelijk 
bedankt voor jullie fantastische vriendschap! Jullie ongelimiteerde interesse in mijn 
onderzoek en altijd kritische vragen zijn erg belangrijk voor me. Ik ben erg blij dat 
ik twee van die geweldige vriendinnen mag hebben en hoop dat dit heel lang zo 
blijft! Marion, veel geluk met jullie nieuwe “project” Jari! Loes, heel veel succes 
met het afronden van je proefschrift!  

Lobke en Jaap, mijn lieve zus en broer, wat een geluk dat ik jullie heb! 
Bedankt voor alle leuke tijden en jullie interesse in mijn werk. Ondanks dat jullie er 
weinig van begrijpen, blijven jullie vragen stellen en interesse tonen. Dat vind ik 
geweldig! Ik ben er erg trots op jullie zus te zijn en te zien hoe succesvol jullie zijn, 
ieder in je eigen vak . Dank voor de vele gezellige borrels, etentjes en andere 
activiteiten en vooral bedankt voor het zijn van een leuke broer en zus! Frans en 
Freek Boon dank ik van harte voor de hulp bij het ontwerp van de kaft en het 
drukken van mijn proefschrift, ben blij dat Lobke zo’n leuke schoonfamilie heeft! 

Lieve pap en mam, jullie hebben mij altijd gestimuleerd zo ver mogelijk te 
komen met wat ik doe en mijn eigen keuzes te maken. Dank voor jullie 
ongelimiteerde steun (emotioneel en financieel ;0)) en interesse. Zonder jullie was ik 
nooit zo ver gekomen!  

En dan de belangrijkste persoon in mijn leven, Jacco, wat ben ik blij met 
jou! Dankje voor alle keren dat je gewoon accepteerde dat ik vanwege mijn 
onderzoek weer eens weekenden, feestdagen of andere belangrijke gebeurtenissen 
moest missen en op het NKI zat in plaats van bij jou. Ik ben erg blij dat je begrijpt 
hoe belangrijk mijn werk voor me is. Je staat altijd voor me klaar en weet de dingen 
te zeggen die ik nodig heb. Dankjewel voor al je liefde, vriendschap en steun. Ik hou 
van je! 
Marijn 




