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Dankwoord 

En dan nu het dankwoord... Het moment om terug te blikken op de afgelopen 4 

jaar die voor mij waren als een rit in een achtbaan. Vol spanning begon ik namelijk 

zonder uitzicht op wat er allemaal zou komen. Vervolgens dook ik soms keihard 

naar beneden en dacht ik dat het einde nabij was. Maar daarnaast ging ik ook 

helemaal uit m’n dak van de adrenaline kick en minstens een keer dacht ik dat de 

wereld even helemaal op zijn kop stond. Uiteindelijk stap ik nu uit en ik heb geen 

moment spijt van de rit, mede omdat ik gedurende mijn 4 jaar durende achtbaanrit 

alle fases met mijn collega’s heb kunnen delen. Zo waren er mijn vrijgezellenfeest 

en bruiloft waar een aantal collega’s bij waren. Maar zo was er ook het afgelopen 

jaar waarin mijn gezondheid nogal wat roet in het eten gooide, omdat mijn long 

steeds de behoefte had om in te klappen. In deze periode heb ik veel steun 

gekregen van verschillende collega’s die mij naar het ziekenhuis hebben gebracht, 

mij daar of thuis bezocht hebben, mij hartverwarmende kaarten en berichten 

hebben gestuurd en het werk over namen dat ik op dat moment niet meer kon 

doen. Dankzij deze steun ben ik gelukkig weer vrij snel aan het werk gegaan en 

kon ik toch dit jaar mijn proefschrift afronden. Een heel ander ding, dat ik aan deze 

laatste toch wel zware periode te danken heb, is dat ik nu niet alleen een 

proefschrift heb waarin de 5-HT3 receptor centraal staat, maar dat ik nu ook 

ervaringsdeskundige ben wat betreft de werking van de 5-HT3 receptor antagonist 

ondansteron (Zofran) tegen extreme misselijkheid na een operatie!  

 Oke, op naar de mensen die ik hier wil bedanken. Allereerst mijn promotor 

Wytse Wadman en co-promotor Hans van Hooft. Dik 4 jaar geleden maakt Wytse 

mij attent op deze plek. Ondanks dat de meeste onderwerpen in dit proefschrift niet 

bepaald zijn dagelijkse kost waren, heeft hij toch veel advies gegeven en 

gedurende de laatste lootjes vele uurtjes besteed aan het programma Matlab voor 

mij. Daarom bedankt! Vervolgens wil ik mijn co-promotor Hans bedanken. Gelukkig 

kon ik altijd bij hem terecht voor welke vraag of wat voor advies dan ook. 

Gedurende de eerste 3 jaar gewoon door om te draaien, aangezien wij met Pascal 

een kamer deelden, en in het laatste jaar in het nieuwe gebouw, toen iedereen van 

ons clubje meer verspreid kwam te zitten, door even de gang door te lopen. Van 

hem heb ik ontzettend veel geleerd waardoor er nu dit boekje ligt. Bedankt!!! En 

speciale dank nog voor het fungeren als assistent bij een gedragsexperiment (je 

favoriete experimenten !!!!!), toen ik dat vanwege mijn gezondheid niet kon.  



Dankwoord 

172 

De volgende collega die speciale aandacht verdient (en die niet voor niets ook mijn 

paranimf is) is Marlies. Toen ik begon als promovenda was zij nog student in onze 

groep. In die tijd was zij samen met Ina aan het uitvogelen hoe je het beste cellen 

kon elektroporeren…een techniek die ik later nog heel veel zou gebruiken. Later 

werd zij een collega in onze groep. In die tijd is zij altijd zeer behulpzaam geweest 

en daarom velen malen dank. Gelukkig zaten wij het laatste jaar tegenover elkaar 

en konden we naast werkzaken ook vele andere zaken bespreken of gewoon even 

wat stoom afblazen. Erg fijn, dus Thanx!!! De andere collega uit onze groep, 

Pascal, zal ik ook niet snel vergeten. Hij was namelijk de afgelopen jaren te allen 

tijde bereid om advies te geven, hulp te bieden, zijn (zeer uitgebreide) kennis te 

delen of gewoon om een praatje te maken en daarom….Merci! 

Verder wil ik alle mensen uit de groep van Wytse bedanken met wie ik veel tijd heb 

doorgebracht zoals: Fleur, Erwin, Linda, Joav, Qiluan, Xin, Femke, Taco, Natalie, 

Jacoline, Jan etc..en natuurlijk Chris. Met jullie heb ik vele fijne uurtjes 

doorgebracht in het lab of tijdens de lunch…bij een borrel of ergens anders buiten 

het werk om. Met sommige van jullie heb ik zelfs een geweldig vrijgezellenfeest en 

een super bruiloft gehad! Ook de mensen uit andere groepen zoals Felisa, 

Charlotte, Tobias, Carien, Marijn, Pieter, Jayden, Henrique, Willem en Hemi 

moeten hier genoemd worden. Los van de borrels heb ik met een aantal van deze 

mensen een paar geweldige congressen in o.a Geneve en Chicago bezocht en 

kon ik een hele tijd op vrijdag genieten van Turkse pizza’s. Ook speciale dank aan 

iedereen die ooit betrokken is geweest bij het organiseren van de borrels, 

kerstlunches, squash en bowlingtoernooien en de voetbalpoules tijdens het EK of 

WK. Ik houd zelf namelijk ook nogal van deze sociale evenementen die meestal 

gepaard gaan met een hapje en een drankje.  

 Andere mensen die ik wil bedanken voor hun technisch advies zijn Erik 

Manders, Joop van Heerikhuize, Joachim Goedhart, Martijn Rep en Els Velzing. 

Ook de mensen die ik heb leren kennen bij de activiteiten die ik buiten het werk om 

deed zoals de mensen van het UvA Promovendi Overleg en de mensen van Unity 

en de testservice verdienen een plaatsje in dit dankwoord. 

 Los van alle collega’s zijn natuurlijk mijn vrienden en familie altijd heel belangrijk 

voor mij geweest. Hoewel de meesten nog steeds geen idee hebben van wat ik 

allemaal heb uitgevoerd de laatste jaren, waren zij altijd zeer nieuwsgierig naar wat 

ik deed en “Nee Sander, ik roer nog steeds niet in petrischaaltjes”! Verder zijn zij er 

altijd voor mij geweest toen het goed met mij ging, maar ook toen het stukken 

minder ging. Dankzij hen kon ik na een drukke werkdag of week even lekker 

ontspannen of helemaal los op een of ander feest of op vakantie: 
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Regelmatig was een weekendje weg in een huisje een uitkomst, maar ook de 

vakanties in o.a. Maleisië en Marokko waren natuurlijk helemaal fantastisch.  

 Binnen mijn familie zijn er een aantal mensen die ik in het bijzonder wil 

bedanken en ik begin daarbij met mijn Opa en Oma Hoogendoorn. Jullie zijn 

namelijk altijd zeer betrokken geweest vanaf mijn schoolperiode tot nu, hebben mij 

altijd goede raad gegeven en brachten mij op de hoogte van verschillende 

wetenschappelijke ontwikkelingen via vele krantenknipsels. Bedankt en wat fijn dat 

jullie er nog steeds zijn! Verder wil ik specifiek mijn zusje Denise bedanken die niet 

voor niets ook paranimf is. Denise, bedankt voor je luisterend oor en advies. Al 

jaren kunnen wij alles bespreken en delen. Hoewel wij twee totaal verschillende 

types zijn met totaal verschillende interesses, is onze band ontzettend sterk. 

Bedankt dat je er altijd voor mij bent lief zusje! Papa en Mama, jullie verdienen 

natuurlijk in het bijzonder een ereplaats in dit dankwoord, omdat jullie van het 

begin af aan mij gestimuleerd hebben en mij geleerd hebben om mijn hart te 

volgen. Jullie hebben mij geholpen gedurende moeilijke perioden en bij 

hoogtepunten hebben jullie meegenoten. Jullie hebben altijd het beste met mij 

voor, hebben mij gevormd tot wie ik nu ben en staan altijd voor mij klaar. Dankzij 

jullie is onze familie een zeer hechte club waar je altijd op kan terugvallen. Ook 

hebben jullie vaak voor de nodige afleiding en ontspanning gezorgd door diverse 

etentjes en vakanties te regelen. Jullie steun is ontzettend belangrijk geweest voor 

mij. Bedankt en een hele dikke kus! 

 De laatste die ik wil bedanken is natuurlijk Martin. Bijna twaalf jaar geleden 

leerden wij elkaar kennen en het was liefde op het eerste gezicht. Ondanks dat wij 

totaal verschillende achtergronden hadden, lieten wij ons niet uit het veld slaan en 

zijn wij altijd samen gebleven. In de loop van de jaren hebben wij al heel wat 

dingen meegemaakt, maar die hebben er alleen maar voor gezorgd dat wij nog 

dichter bij elkaar kwamen te staan. Niet zo gek dus, dat wij op 12 juni 2008 zijn 

getrouwd! Met jou heb ik veel gelachen en gehuild, ook de afgelopen jaren en waar 

ik jou hier in het bijzonder voor wil bedanken is jouw onvoorwaardelijke steun, je 

luisterend oor, je humor en je vermogen om mij weer op de been te krijgen. Ik hou 

van je en hoop nog veel met jou te kunnen meemaken. Je bent namelijk een toffe 

peer! ;) 

 




