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Dankwoord

Bedankt.....!
•  Jos, de belangrijkste staat bovenaan! De gesprekken thuis gingen best vaak

over varkens....
•  Mijn promotor Jaap Koolhaas, en mijn co-promotoren Bert Lambooij en Harry

Blokhuis: voor het enthousiasme, de heldere visies, en de leerzame discussies;
•  Marko en Johanna, voor de goede samenwerking en de discussies bij ons AIO-

overleg;
•  Nicoline, voor de goede en gezellige samenwerking. Je liet zien dat

promoveren zonder al te veel ‘werkstress’ ook mogelijk is;
•  Mijn collega’s van de afdeling Gedrag, Stressfysiologie en Management, voor

de belangstelling en de gezelligheid;
•  Mijn collega’s van de vakgroep Dierfysiologie, voor de gezellige en leerzame

maanden die ik bij jullie doorbracht;
•  Annette en Bea, ik kan mij geen betere paranimfen wensen!
•  De collega’s van de Bantham, voor de dierverzorging en de hulp bij de

experimenten, en met name Alie, Dick, Roelof, Evert, en in het begin ook
Teun;

•  De collega’s van de ‘kippenstal’, die lieten zien dat ze met het verzorgen en
opereren van varkens geen problemen hadden: Albert, Wouter, Reinard en
Tonny, bedankt!

•  Ina, dankzij jouw stage hebben we twee mooie experimenten kunnen
uitvoeren, èn het was ook nog eens erg gezellig...;

•  Johan, met jouw hulp kon de maze-test niet meer fout gaan en werden
camera’s op de meest onbereikbare plaatsen opgehangen;

•  Andrea Sgoifo, thanks for the excellent cooporation, I learned a lot from you
about ECG's and heart rate variability;

•  Bas Engel, voor de perfecte statistiek;
•  Mijn ouders en Niels, voor de belangstelling;
•  Familie, vrienden, kennissen: altijd geïnteresseerd in verhalen over varkens!
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