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DANK JE WEL! 

Aan het begin van mijn master had ik nog geen idee wat ik wilde doen op het moment dat ik klaar zou 

zijn met mijn studie. Mijn drietal onderzoeksstages waren mij goed bevallen en het enthousiasme van 

mijn begeleiders Peter Meerlo, Eddy van der Zee en Benno Roozendaal hebben daar zeker aan 

bijgedragen. Mede daardoor en door het boeiende onderwerp, waar ik tijdens mijn Master ook aan 

heb gewerkt, heb ik besloten de grote stap te nemen om aan dit PhD project te beginnen, wat 

geresulteerd heeft in hetgeen voor u ligt. Ik had dit project niet succesvol kunnen volbrengen zonder 

een heel aantal mensen. Ik wil hier dan ook de gelegenheid nemen om hen te bedanken. 

Ten eerste mijn co-promotor en begeleider Peter Meerlo. Dank je wel dat je mij de 

mogelijkheid hebt gegeven om aan dit project te werken en je begeleiding hierin. Ik waardeer 

ontzettend de vrijheid waarmee ik mijn werk kon uitvoeren en de discussies die we over de resultaten 

voerden. Ook een woord van dank aan mijn promotor Jaap Koolhaas. Ik waardeer de steun, de input 

op mijn manuscripten en de positieve blik die u mij tijdens mijn project heeft gegeven enorm. 

Natuurlijk ook een dank je wel voor alle leden van de vakgroep Gedragsfysiologie. Daarnaast wil ik 

graag Paul Luiten en Eddy van der Zee van de vakgroep Moleculaire Neurobiologie bedanken voor 

hun input. Tevens wil ik hier graag van de gelegenheid gebruik maken om de mensen van de 

beoordelingscommissie, Ted Abel, Benno Roozendaal en Eus van Someren te bedanken voor hun 

bereidheid het proefschrift kritisch door te nemen.  

Daarnaast ook een woord van dank aan alle medepromovendi, en in het bijzonder mijn 

kamergenoten Timur Cetin en Ivi Granic en het laatste half jaar Martijn de Groot en Kees Mulder. Ik 

heb een hele fijne tijd met jullie gehad. Er was altijd een goede werksfeer, maar ook altijd wel even de 

tijd voor een praatje en een hoop lol. Een speciaal dank je wel voor Riejanne, Gretha en Caroline. We 

konden altijd over van alles en nog wat kletsen, zowel over de wetenschap als daarbuiten. Daarnaast 

kon ik altijd bij jullie terecht en waren jullie altijd bereid om te helpen.  

Ook een speciaal dank je wel voor alle collega’s van de afdeling die hebben bijgedragen tot 

een goed verloop van mijn project. In het bijzonder Jan K. voor zijn hulp bij het analyseren van het 

hersenmateriaal en de gezelligheid op het lab. Die ‘blonde’ momenten van mij zullen je nog wel even 

bij blijven of niet?! Ook bedankt Jan B. voor het analyseren van het plasma en Folkert voor zijn 

enthousiasme over immunohistochemische kleuringen en analyses. Wanda en Bert enorm bedankt 

voor het helpen bij het uitvoeren van de experimenten in de kelder. Jullie hebben aardig wat uurtjes 

voor mij in de kelder doorgebracht. Niet altijd even leuk, maar wel altijd voor een goed doel. 

Daarnaast hebben jullie natuurlijk ook bijgedragen aan een goede en gezellige sfeer op het lab. En 

Bert, zeker ook een dank je wel voor de gezellige treinreizen. Ook Joke, Pleunie en Henk, bedankt 

voor jullie hulp. Henk, ook bedankt voor de gezellige praatjes en gekkigheid over van alles en nog wat. 

Naast de 1e verdieping was het ook altijd gezellig in de kelder. Daar zorgden Linda, Jaap en Auke 

namelijk altijd voor het nodige vertier en gezellige gesprekken. Bedankt! 

Ook wil ik graag Robbert Havekes (oud begeleider en collega overzee) bedanken. Je zat dan 

wel vanaf het begin van mijn project overzee en de talloze emailberichten die we uitwisselden 

maakten soms meer onduidelijk dan duidelijk, maar ik heb heel veel aan jouw enthousiasme, 
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interesse en input in het verloop van mijn project gehad.  

Natuurlijk wil ik ook graag de Masterstudenten, Anne-Ruth Reisiger, Michele Azzolini, 

Shamiso Whitcomb, Amarins Heeringa, en Lilly Bultsma, met wie ik heb samen gewerkt tijdens mijn 

project, bedanken voor hun inzet en enthousiasme. Jullie hebben allemaal een zeer belangrijke 

bijdrage geleverd aan dit proefschrift. Bedankt hiervoor! En ik wens jullie heel veel succes met jullie 

verdere carrière. 

Naast mijn collega’s zijn er ook een aantal vrienden die ervoor hebben gezorgd dat ik de 

nodige afleiding van de wetenschap kreeg. Anniek, wij hebben tijdens onze masterstages heel wat lol 

beleefd samen en een mooie vriendschap opgebouwd. Tijdens ons promotieonderzoek hebben we 

dat voortgezet en ik hoop dat we altijd goede vriendinnen zullen blijven. Daarnaast ook Janneke, Roel 

en Margreet en Marcel en Barbara, bedankt voor jullie vriendschap, de gezellige avonden, uitjes en 

dineetjes. 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar mijn familie en in het bijzonder naar mijn ouders. 

Lieve Pap en Mam jullie hebben me altijd vrijgelaten in de keuzes die ik maakte en jullie stonden en 

staan nog steeds altijd voor me klaar. Enorm bedankt! Susanne en Meine, bedankt dat jullie er altijd 

voor me zijn en de vriendschap die we samen hebben. Ook een speciaal dank je wel voor de familie 

Munnik. Bedankt voor jullie interesse in mijn werk en het gevoel dat ik deel uitmaak van jullie familie. 

Ten slotte en het allermeest wil ik jou bedanken Niels. Jij bent degene die me altijd heeft 

gesteund, interesse toonde in mijn werk en me altijd overal het positieve van liet inzien. We zijn min of 

meer tegelijkertijd aan iets nieuws begonnen. Jij aan je studie HTS civiele techniek en ik aan dit 

onderzoeksproject. We waren beiden vaak druk met onze eigen dingen en gaven elkaar daar ook 

altijd de ruimte voor. Nu hebben we beiden bijna de afronding achter de rug, wat een geweldig gevoel 

geeft, en kunnen we samen onze verdere dromen verwezenlijken.  
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