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Hier is hij dan, mijn boekje! Veel mensen hebben er op de een of andere 

manier iets aan bijgedragen en ik wil graag iedereen daarvoor bedanken. 

Allereerst Bauke Buwalda, Jaap Koolhaas en Sietse de Boer. Dank jullie wel 

voor jullie begeleiding. De gezamenlijke en individuele databesprekingen 

heb ik als heel waardevol ervaren. Bauke, bedankt voor de vliegende start, je 

praktische hulp en de vrijheid die je me gegeven hebt om een eigen draai 

aan het onderzoeksproject te geven. Jaap, bedankt voor je heldere, kritische 

blik, je positieve benadering en je fantastische deurmat. Hij klopt! Sietse, 

bedankt voor je betrokkenheid en de leerzame discussies. 

Aan de hoogleraren van de beoordelingscommissie, Paul Luiten, Wim van 

den Brink en Ben Westerink, wil ik graag mijn waardering uiten voor het 

kritisch lezen van mijn proefschrift.  

Ramon, de door jouw geanalyseerde samples op de HPLC waren essentieel 

voor mijn poefschrift. Ik weet het exacte aantal niet, maar het is absoluut 

een enorme hoeveelheid geweest. Ontzettend bedankt!    

Ook een woord van dank gaat uit naar de mensen met wie ik buiten Haren 

heb samengewerkt. Judith Homberg, bedankt voor de (ontzettend snelle) 

feedback op ons gezamenlijke manuscript. Amber Boekel en Floris 

Wouterlood, ik vind het nog steeds ontzettend spijtig dat het 

labelingsexperiment na zoveel tegenslag en inzet niet succesvol is afgerond. 

Aan jullie heeft het niet gelegen. Heel erg bedankt voor jullie betrokkenheid, 

tijd, gedrevenheid en hartelijkheid. Klaas Sjollema, bedankt voor de hulp bij 

het bedienen van de fluorescentiemicroscoop. I would like to express my 

gratitude to the Spanish collaborators Prof. Rafael de la Torre and Dr. Brian 

O’Matúhma, for the fast analysis of the MDMA samples and the feedback 

on the manuscript. 

Many thanks go to the rest of the members of the Behavioral Physiology 

group. Deepa and Doretta, I have enjoyed sharing with you a room, the ups 
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and downs of being a Ph.D.-student and many very nice dinners. José, with 

joy I think back to the good times we shared. Good luck with finishing your 

thesis. Riejanne, bedankt voor de gezellige lunches en het borrelen (met de 

bitterballen natuurlijk). Veel succes met de allerlaatste loodjes van het 

promoveren. Anne, tot mijn grote verrassing zat er tussen al die Gronings 

en Fries sprekende collega’s ook één die de allermooiste ‘taal’ beheerst: het 

Stellingwerfs! Ik heb met veel plezier met je samengewerkt bij het 

studentenpracticum Oestruscyclus. Caroline, ik heb geloof ik meer met je 

samengewerkt op het lacrosseveld dan op het lab. Desalniettemin, het was 

erg vruchtbaar! Ik wens je mooie aio jaren toe. Bedankt dat je mijn paranimf 

wilt zijn. 

Henk Visscher, je financieel-administratieve en je persoonlijke 

betrokkenheid zijn voor mij onvergetelijk. Super bedankt!  

Verder wil ik de master- en bachelorstudenten bedanken die een project bij 

mij hebben uitgevoerd. Lillian Groot, Carolin Grahlmann, Anna ten 

Voorde, Rudy Dupree, Vincent Haver, Irene Walstra (een beetje was je ook 

van mij) en Kim van den Berg, ik heb jullie met plezier begeleid. Bedankt 

voor de gezelligheid en jullie belangrijke bijdrage aan mijn proefschrift. Ook 

wil ik de bachelorstudenten bedanken die bij mij het praktische deel van de 

8-puntscursus dierfysiologie hebben gevolgd. Ghislaine & Zwanine, Arjen & 

Rudy en Jelle & Sarah, bedankt voor jullie inzet. Jullie werk heeft direct of 

indirect bijgedragen aan dit proefschrift. 

Ewold, Jan B, Jan K, Jan G en Bert, wat zouden de labs zonder julie 

moeten! Heel erg bedankt voor alle hulp met de analyses. Auke, bedankt 

voor het verzorgen van ‘de muisjes’ en de gezelligheid. Linda, bedankt voor 

de piekfijne aanvoer van alle Wistar en Wildtype ratten en alle meidenpraat. 

Joke, bedankt voor alle administratieve hulp. 
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Many thanks to all my (ex-)colleagues: Anton, Gretha en Anniek (ik heb 

genoten in Stockholm), Gertjan, Jan Strubbe, Angelique, Esther, Peter, 

Celine, Simon, Izabella, Paulien, Stefano, Anghel, Henriette (bedankt!!), Ivi 

(veel succes in Nijmegen), Eddy, Csaba, Uli, Ingrid, Peter, Esther, Celine, 

Arianna (I can’t suppress it: my magnet!), Timur, Girstaute, Amalia, Roelina, 

Viktor, Robbert, Marcelo and Nikoletta. I enjoyed the (international) 

atmosphere a lot. Thanks for all the lunch/lab/hallway-talk, company 

during national and international conferences, wadlopen, and the 

reoccurring dinners. 

Het is heel fijn wanneer alles een dagje tegen lijkt te zitten in het onderzoek 

vrienden te hebben die doen beseffen dat onderzoek ook maar gewoon 

onderzoek is. Hendrike en Martijn, ik heb het heel leuk en relaxed gevonden 

om jullie als huisgenootjes te hebben! Sabrina, de overeenkomst tussen 

lesgeven en onderzoek is dat spontaan samen schaatsen kijken met een 

kopje thee veel belangrijker is. Caro en Nynke, ik vond het heel leuk om 

met jullie samen te werken, maar nog leuker om jullie als vriendinnen te 

hebben. Ook al is het niet wetenschappelijk bewezen, KHARMA relativeert. 

Chica’s, bedankt!  

Dan mijn broertjes Arjen en Hendrik. Bedankt voor alle gekkigheid en 

geïntresseerdheid. Arjen, een extra bedankje aan jou omdat je mijn paranimf 

wilt zijn. We hebben een groot deel van onze school en studie gezamenlijk 

gedaan en het voelde dan ook niet meer dan logisch om jou hiervoor te 

vragen. 

Mam en pap, ik geloof niet dat er veel ouders zijn die enthousiast reageren 

wanneer hun dochter zegt dat ze vier jaar met ecstasy wil gaan 

experimenteren. Bedankt voor alle interesse en steun. 

Lieve Rudy, zonder jou had mijn promotietraject er in meerdere opzichten 

heel anders uitgezien. Heel erg bedankt voor het meerdere keren 
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doorgelezen en becommentariëren van het manuscript en voor je 

onvermoeibare support. Ik vind het nog steeds super leuk met je en daar 

verandert 600 km uit elkaar wonen niets aan. Hou van je! 

 

 

Alinde 
 




