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Dankwoord

Dit dankwoord zou hier niet hebben gestaan als er niet een hele groep 
mensen achter me hadden gestaan en me gesteund hadden de afgelopen 
jaren en dit is de uitgelezen kans om deze mensen te laten weten dat hun 
steun al die jaren erg fijn gevonden is.

Als eerste natuurlijk een plek voor mijn promotor en mijn co-promotor.  
Wytske en Kees, zonder jullie had ik deze mogelijkheid niet gehad om dit 
onderzoek te beginnen, en ook niet geheel onbelangrijk is de rol die jullie 
hebben gespeeld bij vervolbrengen van dit geheel. Wytske jou gedrevenheid 
en kees jouw nauwgezetheid hebben een duidelijk stempel achtergelaten op 
dit werk.

Dirk, samen begonnen wij op het lab van de KNO, en als twee musketiers 
stonden wij daar alles uit te zoeken en op te zetten, wat ons de bijnaam Jut 
en Jul opleverde. Al snel werd de groep groter en iedereen die binnenkwam 
leerde van ons de kneepjes van het vak. Je bent alweer een tijdje ergens 
anders aan de gang, maar jouw inzet heeft zeker in het begin een hoop 
mogelijk gemaakt. Laten we dan nu voor eens en altijd afspreken dat ik Jut 
en jij Jul bent!

Jan dit is het zoveelste dankwoord waar je in genoemd wordt en dat is niet 
voor niets, als er wat geregeld moest worden dan stond jij klaar, en dat is tot 
op heden niet anders. Jij was een groot voorstander van ontspanning na(ast) 
het werk, wat nogal eens resulteerde in een kater op vrijdag. Altijd had jij een 
luisterend oor, maar jij zorgde er ook voor dat er dan wat gebeurde! Jan je 
bent een prachtvol mens!

Natuurlijk mijn collega’s van het KNO-clubje uit het heden en verleden, 
Inge, Rob, Silvia, Danielle, Esther, Erik, Alinda. Met jullie samenwerken was 
altijd erg prettig, en ik hoop dat met jullie hulp nog vele promovendi hun werk 
zullen afronden. Ook mijn collega promovendi Fenna, Ward, Bas, Susanne, 
Barbara en Joost, bedankt voor jullie hulp en steun en alle gezellige avonden 
op de congressen, ik kijk ernaar uit ook jullie verdediging bij te wonen. 

Joke, nu val je weer buiten alle categorieën. Zelden een collega gehad 
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met zo’n grote mond en zo’n klein hartje. Hopelijk kom je op het feestje weer 
met wat ongepaste anekdotes.

Natuurlijk waren we op het KNO lab niet alleen, we mochten de ruimte 
(en kennis) delen met onze buren, de mensen van cellulaire immunologie, 
Martien, Esther, Eddy, Astrid, Sonja, Madelon, Esther, Toni, Femke, Robert, 
Erwin en Joost, jullie hulp is van grote waarde gebleken.

Dit allemaal gebeurde op de afdeling celbiologie en histologie, waar Ron 
de scepter zwaait, en waar Trees en Irene hem bijstaan. Ook jullie wil ik 
graag bedanken voor de steun en het vertrouwen dat jullie hebben gehad in 
de goede afloop.

Dan stappen we over naar de VU, waar ik een nieuwe plek gevonden 
heb, en met open armen ontvangen ben, en ondanks dat jullie aan de 
inhoud van het proefschrift geen deelname hebben gehad, hebben jullie 
wel alle verhalen over de afronding met begrip moeten aanhoren. Georg, 
Tanja, Reina, Joke, Ramon, Brenda, Ida, Gera, Joost, Jasper, Antonio, Anna, 
Rosalie, Toon, Ellen, Tom, Serge, Erik, Ronald, en Marlene. Ik hoop nog veel 
van jullie te leren. Mascha, zonder jou zou dit proefschrift waarschijnlijk nog 
vol typefouten staan, ik hoop dat er nog veel manuscripten zullen komen 
waar we samen aan gaan puzzelen.

En dan natuurlijk als laatste maar niet als minste mijn familie en vrienden. 
Een luisterend oor, even ontspannen, maar ook altijd een zetje op het juiste 
moment. Mam, Welmoet, Bart, Sonja, Mando en Mirthe, er is geen familie 
waar ik beter in thuis pas als deze.

Marijn, je hebt bijna tot het eind naast me gestaan tijdens deze promotietijd, 
en daarvoor wil ik je bedanken. En verder natuurlijk al mijn vrienden en 
vriendens beminden, Jorn, Judith, Jasper, Gera, Martin, Els, Stephan, Marije, 
Japio, Paul, Rolf, Kaatje en iedereen die ik nu vergeet in dit lijstje.

Ik denk dat ik nu iedereen wel bedankt heb, maar mocht ik je vergeten zijn 
dan is dat volledig onopzettelijk, en dan wil ik je bij deze alsnog bedanken. 
En om af te sluiten zou ik willen zeggen: het zit erop!


