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dankwoord

‘HET IS KLAAR!!!’... zijn waarschijnlijk de meest geschreven woorden aan het begin 
van een dankwoord. Echter zou ik liever zeggen: ‘NU BEGINT HET PAS ECHT!’. 

De totstandkoming van een proefschrift is een langdurig proces, dat je zeker niet 
alleen doet. Daarom wil ik in dit laatste (en meest gelezen) deel van dit proefschrift 
mijn dank betuigen aan de steun, inzet en interesse van velen. Zonder jullie was het 
zeker niet gelukt!

Allereerst wil ik mijn dank uitspreken aan mijn promotor en copromotor Prof. dr. 
MJA van Luyn en Dr. MC Harmsen. Lieve Marja en Marco… wat had het zonder jullie 
moeten worden? Marja, de afgelopen jaren heb ik je leren kennen als een kritisch 
en stimulerend persoon. Je hebt mij opgenomen in jullie club en de mogelijkheden 
geboden om mijzelf te ontplooien. En, hoewel we het niet altijd met elkaar eens zijn 
geweest, heb ik me altijd door jou gesteund, gestimuleerd en gewaardeerd gevoeld. 
Dank hiervoor! Marco,… wat moet ik zeggen… Als ‘jonge hond’ nodigde je mij uit op 
jullie lab. Vol ideeën, theorieën maar zonder veel ervaring. Als een ware mentor heb 
je mij richting gegeven, geleerd te denken, kritisch te zijn, maar bovenal de vrijheid 
geboden om aan de nieuwsgierigheid in mijzelf gehoor te geven… kortom, je bent 
een inspiratiebron! Dankbaar ben ik voor de kansen die je voor mij hebt geschapen en 
het vertrouwen dat je mij schenkt. Ik hoop dat onze samenwerking nog jaren zo mag 
blijven doorlopen.

Natuurlijk wil ik mijn dank uitspreken aan de beoordelingscommissie, Prof. dr. AH 
Zisch, Prof. dr. AJ van Zonneveld en Prof. dr. MH Post, die de zware taak toebedeeld 
hebben gekregen om dit proefschrift te beoordelen. Bedankt voor jullie inzet!

Dan mijn twee beste maatjes en paranimfen, Jan-Renier Moonen (alias Primus) 
en Alfred van der Heiden (alias Nympho). Beste Jan-Renier, we hebben aardig wat 
avonturen beleefd de afgelopen paar jaar. Of het nu laat werd op het lab, bij de Fiat, 
of gewoon na het werk in de kroeg... laat zou het worden! Met veel plezier kijk ik terug 
op de momenten die ik met jou heb mogen meemaken en waarop er zeker nog velen 
zullen volgen. Je onophoudend enthousiasme voor de wetenschap hebben geleid tot 
een samenwerking waar menigeen jaloers op mag zijn. Als twee handen op een buik 
hebben we samen nieuwe onderzoeken gestart, waarvan hoofdstuk 4 & 5 slechts een 
voorbeeld zijn... ‘the best is yet to come’ zal ik maar zeggen. Ik kijk nu al uit naar jouw 
proefschrift! Lieve Alfred, ik kan me geen tijd herinneren dat je geen deel uitmaakte 
van mijn leven. Vanaf de brugklas trekken we samen op. Dansles, Café Jan de Winter, 
zeilen in de zomer en de diverse vakanties... of het nu skieen is of lekker luieren aan het 
strand, voor mij zijn het allemaal kado’tjes! Ondanks dat onze levens een totaal andere 
richting hebben gekregen (en we elkaar daardoor helaas te weinig kunnen zien) voel 
ik me nog altijd vereerd met jouw vriendschap en ben ik blij dat je als paranimf deze 
dag met mij wilt meemaken!

Het kiezen van een carrière is moeilijk. Wat wil je onderzoeken na je afstuderen, 
waar kun je dat doen en hoe gaat het dan verder? In mijn geval viel toevallig alles op 
zijn plek... met een beetje hulp van Prof. dr. R. Koole. Beste Ron, wie had ooit kunnen 
denken dat een goed gesprek op een zomerse zondag in Hulshorst zou leiden tot dit 
proefschrift! Ondanks het feit dat je je niet met de inhoud hebt kunnen bemoeien de 
afgelopen 4 jaar, ben ik je meer dan dankbaar. Je hebt mij kennis laten maken met de 
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komt vragen of het al klaar is! Marja, onze blotkoningin, zonder jouw bijdrage waren 
Jan-Renier en ik nog steeds aan het klooien met hoofdstuk 5!

Dan de studenten die ik tijdens cursussen, afstudeer projecten of andere 
aangelegenheden heb mogen begeleiden, bedankt! Jullie hebben allemaal 
bijgedragen aan dit proefschrift! Wouter Karthaus, het spijt me dat we niet samen een 
manuscript hebben kunnen schrijven... ik had het je graag gegeven. Bedankt voor je 
inzet en memorabele momenten die je mij gegeven hebt. Ik hoop dat je over een paar 
jaar zelf je naam onder een proefschrift kunt zetten! Wim Drouven, bedankt voor je 
hulp met hoofdstuk 3! Ondanks dat je slechts 3 maanden onderzoek zou komen doen, 
ben je gebleven tot aan het eind. Dat getuigt van discipline en inzet... ik ben trots op 
je!

Dr. C.F.M. Franssen en Dr. F. Waanders. Beste Casper en Femke, ik wil jullie 
bedanken voor jullie inzet, advies en voornamelijk de fijne samenwerking die wij bij 
het totstandkomen van hoofdstuk 3 hebben gehad. Hoe had ik ooit een klinisch stuk 
kunnen schrijven zonder de inzet van deze zeer betrokken artsen?

De afdeling Gynaecologie van het Medisch Centrum Leeuwarden wil ik bedanken 
voor hun inzet en het verzamelen van donormateriaal. Zonder de inzet van deze 
mensen zou er niet veel te onderzoeken zijn!

Familie en vrienden zijn van essentieel belang tijdens een promotie. Niet omdat 
zij je kunnen helpen met het schrijven van artikelen of wel even je proefjes voor je 
willen inzetten, maar om ervoor te zorgen dat je met beide benen op de grond blijft 
staan, om de verhalen aan te horen en voor de hoognodige afleiding. Ik ben gezegend 
met een landelijk netwerk van lieve vrienden. De club uit Groningen (Bram & Sabina, 
Joris & Ingrid, Miriam & Marten, Emily & Yvonne, Tom), bedankt voor alle etentjes, 
wijnproeverijen, tenniswedstrijden, feestjes en alle andere bijeenkomsten die de 
laatste paar jaren mijn hoofd bij het werk hebben weggehouden.

De club uit Utrecht (Mich, Siets & Mijs, Quispel, Daan & Jolein, Alfred & Nanette, 
Douwe, Duncan & Hilde, Renate & Jur), bedankt voor alle feestje, koniginnedagen, 
smartlappen, vakanties, verjaardagen en andere vreemde bijeenkomsten die het 
leven kleur geven!

De ‘geneeskunde club’ (Wouter, Anina, Jetteke & Hugo, Marijn, Rene, Remco, 
Tineke & Bauke), bedankt voor alle avonturen, gala’s en etentjes die er de afgelopen 
jaren geweest zijn... ik hoop dat er nog veel mogen volgen. Hugo, bedankt voor al je 
hulp met de layout van dit proefschrift... als je mij m’n gang had laten gaan zouden alle 
letters scheef hebben gestaan!

Traditioneel komen de belangrijkste mensen als laatst... en hier is dat niet anders. 
Lieve pappa, voor jou geen volzinnen op papier. Wij hebben het belangrijkste al 
gezegd. Een ding staat voor mij boven water; Ja, wij weten het!

Lieve mamma, bedankt voor alle mooie momenten die de mij gegeven hebt en nog 
altijd geeft. Ondanks de moeilijke periodes de we hebben gekend, sta je altijd voor 
mij, m’n broertje en zusje klaar. Jij bent ons thuis! Als ware doorzetter heb je je door 
een zware periode heen gesleept en iedereen laten zien dat als je jezelf opraapt en 
dwingt door te gaan, de zon altijd weer gaat schijnen (een ander zonnetje misschien, 
maar toch). Je bent een inspiratie en een voorbeeld voor mij. Ik hou van je.

Lieve Cinny en Lenno, ik ben trots op jullie en op wie jullie zijn. De passie waarmee 
jullie je leven organiseren en het plezier dat we samen mogen beleven is mij meer 

wereld die ‘tissue engineering’ heet, en de onderzoeker in mij wakker geschud! Tevens 
moet ik hier mijn dank uitspreken naar Ben en Nieke; nog bedankt voor de gezellige 
verjaardag!

Ook wil ik graag de pro-decaan onderzoek, Prof. dr. L.F.M.H. de Leij, hier even 
memoreren. Beste Lou, ondanks dat je niet direct betrokken bent geweest bij de 
uitvoering van het onderzoek dat in dit proefschrift beschreven staat, ben je toch een 
enorme drijfveer voor mij geweest. Aan het einde van mijn eerste presentatie binnen 
de Medische Biologie over de endotheeldifferentiatie van monocyten, sloot jij af met 
de mededeling ‘ik geloof het niet’. De frustratie die deze mededeling heeft opgeroepen 
heeft mij gemotiveerd om harder te werken en kwalitatief beter onderzoek te doen... 
kortom, ik zal jou aan het einde van het traject bekeerd krijgen. Ik hoop dat dat gelukt 
is!

Een promotie zit vol met pieken, dalen, en soms ook persoonlijke frustratie. Gelukkig 
zijn er op het MB-Z lab, de basis van de Stamcel & Tissue Engineering Onderzoeksgroep’, 
talloze goedgemutste collegae die deze emoties willen delen. Mijn kamergenoten 
(Machteld, Martine, Monika, Maike, Miriam, Jan-Renier, Sander en Nynke) wil ik 
bedanken voor alle vrolijke dagen die ze mij geschonken hebben. Alle kopjes koffie, 
sausijzen uit de oven, discussies, ongein en persoonlijke geprekken staan mij nog 
vers in het geheugen en deze hebben allemaal bijgedragen aan de totstandkoming 
van dit proefschrift. Bedankt daarvoor! Ook de AIOs van de andere kamer (Diana 
(alias Ploegert), Merel, Qingsong, Ewa, Carolien, Daniel en Susanne) bedankt voor alle 
leuke momenten die we samen hebben mogen meemaken, jullie interresse, inzet 
enzovoort... ik hoop dat jullie er net zo van genoten hebben als ik!

De Post-Docs (Barry, Eliane, Patricia, Jasper B, Alida, Annemarie en Anna Rita) 
waarmee ik de afgelopen jaren heb mogen werken, discussieren, geinen en filosoferen 
wil ik bedanken voor hun advies en entousiasme. Lieve Patricia, al sinds die memorabele 
dag op het bankje in Eindhoven (ergens in 2004) hebben wij een bijzondere band. 
De toeweiding en enthousiasme waarmee jij je hobby uitvoert is voor mij zowel een 
voorbeeld als inspiratie geweest. Ik dank je voor alle discussies die we hebben mogen 
voeren, ze hebben van mij een ander mens gemaakt. Daarnaast dank ik je natuurlijk 
ook voor de ‘Joepies’ die essentieel waren in de hoofdstukken 2 & 3 van dit proefschrift. 
Barry, samen hebben we een hoop meegemaakt... zowel op, als buiten de werkvloer. 
Ik dank je voor al deze dierbare momenten. Helaas heeft de oorspronkelijke titel van 
hoofdstuk 7 (‘I told you so, I told you so, I told you so’) het veld moeten ruimen voor een 
serieuzer exemlaar. Toch is de gedachte er niet minder om. Ik dank je voor alle hulp 
bij hoofdstukken 7 & 8, en voor de glans die je aan de (lange) dagen op het lab hebt 
gegeven. Binnenkort nog wel even die beloofde sigaar roken, toch? 

De analisten (Martin, Xavier, Linda, Marja B, Josée, Jasper K, Corien, Jelleke (alias 
mevrouw Dokter), Ali, Hester, Henriette, Alice, Jelle, en Roelof-Jan) die op MB-Z 
rondlopen (of liepen) zijn bijzonder. Ik denk dat er maar weinig laboratoria zijn waar 
men op zo’n manier met elkaar werkt. Bedankt! Xavier, bedankt voor al het kweek-, 
kleur- en telwerk dat je in verscheidene studies en pilots hebt verricht. Zonder jouw 
inzet was dit boekje een stuk dunner geweest! Martin, bedankt voor alle kleuringen, 
coupes, foto’s en voornamelijk lol. Ik denk dat er maar weinig analisten zijn die in 2 
weken tijd 11 000 foto’s willen maken van coupes terwijl een ongeduldige AIO elk uur 
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waard dan wat dan ook. Cinny, bedankt voor alle aandacht die je mij en Lenno schenkt. 
Ook bedankt voor het spelen van onze secretaresse... want wie houd er anders alle 
verjaardagen bij? Je bent een stoere en succesvolle vrouw geworden die weet wat ze 
wil en waar haar hart ligt. Houd dat zo. Ik hou van je.

 Lenno, wie had ooit kunnen raden dat je, in plaats van piloot, medisch bioloog 
zou gaan worden? Ik ben trots op je openheid, zelfstandigheid en betrokkenheid. Je 
reizen zijn iedere keer weer een bron van inspiratie en jaloezie. Je bent een mooi mens 
geworden.

Dan de allerlaatste, Karin, mijn steun en toeverlaat. Als er iemand benadeeld  is 
door de totstandkoming van dit proefschrift, dan ben jij het. Sorry. Mijn dank is groot 
voor al je, steun, zorgen, begrip en vooral liefde tijdens de totstandkoming van dit 
proefschrift! Nu zijn jij, en jouw boekje aan de beurt en wordt het mijn taak om te 
zorgen. Je bent rustpunt, mijn maatje, maar bovenal mijn lieve vriendinnetje. Ik beloof 
dat er in de toekomst meer tijd voor ons zal zijn!

Guido Krenning
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