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Dankwoord 

Geen enkele promotie wordt alleen gedaan en daarom is ook geen 
proefschrift compleet zonder een dankwoord. Mensen van het ‘lab’, 
vrienden en familie hebben allen een belangrijke rol gespeeld in mijn 
promotie en die wil ik op deze plek in het bijzonder bedanken. 

Ody, voor jou was ik wellicht een beetje vreemde AIO eend in de bijt. 
Hoewel ik was begonnen met het vliegenwerk, verschoof mijn focus al snel 
naar de wereld van de bio-informatica. Je hebt mij de vrijheid geschonken 
om datgene te doen wat echt mijn passie was. Ik ben mij er terdege van 
bewust dat ik mijzelf gelukkig mag prijzen met een promotor die de 
zelfontwikkeling van haar AIO's een hoge prioriteit geeft. Ik heb de 
werkbesprekingen altijd zeer gewaardeerd en kijk ook met veel plezier terug 
op het 'avontuur' dat we hebben gehad met de diverse wetenschappelijke 
bladen. Naast je eigen visie en inbreng heb je een team van de beste mensen 
kunnen samenstellen waardoor ik mijn promotie met succes af kon ronden. 
Bedankt voor alles! 

Ritsert, jij bent halverwege ingehaakt om de bio-informatica kant van mijn 
promotie te begeleiden. Hoewel je aan de top staat van de wetenschap en 
daardoor een overvolle agenda hebt en vaak elders op de wereld was te 
vinden, heb ik nooit op je hoeven wachten en heb je altijd de tijd genomen 
om met steengoede raad en daad mij (ons) bij te staan. Ook bij jou ben ik 
mij er terdege van bewust dat ik mij gelukkig mag prijzen met jou als 
promotor. Tezamen zijn we een lang (!) traject ingegaan, en hoewel het 
uiteindelijk niet die ene Cell of Nature publicatie is geworden is het werk 
uiteindelijk toch op een mooie plek terechtgekomen waar jij een belangrijke 
bijdrage aan hebt gehad. 

Harrie, we hebben op een enkele uitzondering na nooit op wetenschappelijk 
gebied met elkaar gesproken, maar meestal over hele andere zaken.  Het was 
een welkome afwisseling op de alledaagse werkzaamheden en heb altijd met 
heel veel genoegen die gesprekken met je gevoerd! 

Mijn direct kamergenoten, ook jullie bedankt! De werksfeer was zeer prettig 
en de uitjes waren altijd gezellig. Ik zal daar altijd met veel plezier aan 
terugdenken! Floris, Anil, Kasia en Xia, you guys are the best roommates I 
could wish for. We had tons of fun with stuff that probably nobody 
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understands, and that just proves that we had a special collegial bond that 
probably most other people at the floor were jealous about. This created an 
atmosphere that allowed me to enjoy working every day. I could literally 
double the size of my thesis with nice anecdotes. Let’s keep in touch over a 
coffee, Dalwhinnies, or even some weird Chinese tea shall we? 

Er zijn tijdens de 5 jaar die ik heb doorgebracht bij SSCB veel mensen 
gekomen en ook weer gegaan. Willy, bedankt voor de korte samenwerking 
aan het begin van mijn promotie. Jurre, Maria, Marianne en Michel; 
bewoners van ‘de andere kamer’, bij jullie was het altijd erg gezellig om 
tijdens de koffiegang even langs te gaan en om tijdens de PCR’s en 
blotwerk een praatje mee te maken. Jurre, wij hebben ook na je promotie 
nog altijd contact gehouden en ik hoop dat we die vriendschap nog lang 
zullen voortzetten! 

Bedankt ook aan alle andere collega’s van de afdeling SSCB. Bart, Hette, 
Jeanette, Maria, Martha, jullie zijn de zeldzame collega’s die er van begin 
tot eind bij waren. Ik heb altijd met veel plezier de 11.30 lunch met jullie 
doorgebracht, en natuurlijk ook met de mensen die daarna nog bijschoven 
zoals Anne Jan, Marianne en anderen. 

Ook wil ik nog de Stam Cell mensen aan het andere eind van de gang 
bedanken voor de leuke labdagen en de wandelgang gesprekken/discussies 
die her en der plaatsvonden. 

Marike, bedankt voor je hulp om mijn Nederlandse samenvatting leesbaar 
en correct te maken! 

Anke van den Berg en Lu Ping, het miRNA werk waar we aan hebben 
gewerkt was erg interessant en de samenwerking was zeer prettig, bedankt 
hiervoor. 

Hans, bedankt voor alle hulp die je hebt geboden met betrekking tot de 
statistische berekeningen. Je bijdrage en inzicht is zeer gewaardeerd en was  
een belangrijk stap richting de acceptatie van het stuk! 

Wouter, wij hebben reeds een lange geschiedenis met samenwerken. Onze 
samenwerking is ooit begonnen met het ‘binnentikken’ van 
posterpresentaties en ‘Young Investigator Award’-achtige uitreikingen, en 
nu zijn we zelfs een gezamenlijk Bio-ICT bedrijf begonnen. Onze 
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vriendschap en toewijding om samen iets succesvols te maken is voor mij 
van grote waarde en het geeft mij een genoegen dat jij op de grote promotie 
dag als paranimf naast mij gaat staan. 

Henk (vader) & Willy (mem), ook jullie hebben een belangrijke bijdrage 
geleverd in waar ik vandaag de dag sta. In het bijzonder dank ik jullie voor 
jullie toewijding en stimulering, die ervoor heeft gezorgd dat ik altijd verder 
ben gaan kijken dan mijn eigen neus lang is en nooit op mijn lauweren ben 
gaan rusten. Hoewel ik nog maar 1 paranimf mocht hebben, zie ik Henk als 
symbool voor jullie beiden om de belangrijke promotie dag naast mij door 
te brengen. 

Petra, ook jij hebt mij altijd gestimuleerd en bent blijven geloven in al mijn 
ondernemingen die ik heb gedaan sinds wij elkaar kennen. Jouw input had 
soms een cruciale bedrage aan mijn werk en de discussies vormden een 
voedingsbodem voor nieuwe ideeën. Ik prijs mij ziels (souly) gelukkig met 
een vrouw zoals jij. Wij gaan nu samen onze eigen onderneming in met ons 
kind op komst, iets waar ik zeker van ben dat wij daar met volle tuigen van 
gaan genieten! 

  




