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Bedankt!    

 

 

Goede vrienden zijn lastig te vinden, 

moeilijk te verlaten, 

en onmogelijk te vergeten. 
 



Bedankt! 
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BEDANKT!  

 

Een proefschrift met mijn naam erop (en ‘sex’ in de titel), dat leek de laatste jaren 

soms wel eens een onhaalbare eindstreep. Ik heb mijzelf een aantal keren  

afgevraagd of die wetenschap en ik wel zo’n goede combinatie waren. Maar 

ondanks de twijfels heb ik nooit overwogen met dit avontuur te stoppen en nu de 

de eindstreep behaald is ben ik trots op het resultaat!  

 

Pap en mam, bedankt voor de liefdevolle omgeving waarin jullie mij hebben 

opgevoed. Mam, jij bedankt voor ‘onze’ sociale en communicatieve vaardigheden, 

want die heb ik zeker van jou meegekregen! Ik bewonder je rotsvaste geloof in 

God en de goedheid van de mensen. Pap, ik vind het erg jammer dat je er niet 

meer bent om mijn promotie dag mee te maken. Bedankt voor je humor en je 

realistische kijk op de wereld. Je hebt mij geleerd dat woorden niet noodzakelijk 

zijn om elkaar te begrijpen. 

 

Mijn promotoren, Tineke Oldehinkel en Hans Ormel en copromotor Harriëtte Riese 

wil ik bedanken voor de goede begeleiding tijdens mijn onderzoeksperiode. Tineke, 

naast het feit dat je een zeer goede wetenschapper bent van wie ik heel veel heb 

geleerd, ben je een kei in het aanvoelen en motiveren van mensen. Ik heb goede 

herinneringen aan onze gesprekken, of die nu over TRAILS, gemedieerde 

moderatie of over het leven & de liefde gingen. Harriëtte, bedankt voor de fijne 

samenwerking en je wetenschappelijk input. Ik waardeer je gedrevenheid en vind 

het fantastisch hoe jij een wetenschappelijke carriére weet te combineren met een 

gezinsleven. Hans, jij hebt mij gemotiveerd om op een zelfverzekerde manier mijn 

wetenschappelijk werk te presenteren.  

 

Prof. Penninx, prof. ter Horst en prof. Koolhaas, hartelijk dank dat jullie zitting 

wilden nemen in mijn leescommissie en de moeite hebben genomen mijn 

proefschrift te lezen en te beoordelen.  

 

Tijdens de dataverzamelingsperiode van TRAILS heb ik met ontzettend veel leuke 

collega’s gewerkt. Bedankt voor de gezellige schoolmetingen, de 

sinterklaasmiddagen, de borrels, de hardloopsessies en de feestjes! Ook dank aan 

alle collega’s van het ICPE en RGOc voor de fijne sfeer op onze afdelingen. 

Liesbeth en Marta, bedankt voor jullie vriendelijke behulpzaamheid. Een speciaal 

bedankje aan mijn ICPE kamergenoten; Miranda, Lineke, Arjen en Henk Jan – 

voor de leuke en serieuze gesprekken, de warme sokken (Arjen) en de augurken 

om half tien ‘s morgens (Lineke). Diana en Jeanine van BCN bedankt voor het 

organiseren van alle serieuze én ontspannende activiteiten en mijn collega BCN 

promovendi die van deze activiteiten een succes maakten.  



 

 169 

Willibrord Weijmar-Schultz en Stephanie Breukink bedankt voor de mogelijkheid 

om als onderzoeker binnen het UMCG aan de slag te gaan. Ilja Nolte, bedankt 

voor je hulp bij het omzetten van alle ACT’s en G’s naar interpreteerbare 

resultaten. De mensen van het Bindingsanalyse Lab en Genetica lab in Groningen 

en Nijmegen: bedankt voor het beantwoorden van mijn vragen. Barbara Franke wil 

ik speciaal bedanken voor de zeer gedetailleerde uitleg over de analyses van de 

polymorfismen in het serotonine transporter gen. Eryn, jij bedankt voor de fijne 

samenwerking op het lab tijdens het klaarmaken van de wangslijmvlies monsters 

voor de genotypering. Roel de Rijk bedankt dat ik altijd bij je terecht kon met mijn 

vragen over de SNPs in het MR gen.  

 

Tot slot wil ik mijn vriendinnen, vrienden en familie bedanken voor jullie interesse in 

mijn onderzoek. Door het aan jullie uit te leggen werd het vaak voor mijzelf ook 

duidelijker waar ik nu eigenlijk mee bezig was. Bedankt voor de gezellige etentjes, 

telefoongesprekken, dans- en bankhang avondjes, sport afspraken, metal 

concerten, Duitse festivals en de (vaak veel te late) avonden in de Uilen. Maar 

bovenal bedankt voor jullie vriendschap!! Herman en Piotr, jullie beiden bedankt 

voor het  commentaar op de tussentijdse versies van de lekensamenvatting. Ilse 

en Chris, in 1998 zijn we onze studie Biologie begonnen en dit jaar zullen we alle 

drie de docters titel ontvangen, dat hebben we toch maar even mooi gedaan! 

Chris, nog een speciaal woord tot jou. Ik bewaar mooie herinneringen aan onze 

etentjes en uitstapjes met Mak, onze gesprekken en discussies, het dansen op de 

Bioborrels (en op de keuken tafel aan de Kochstraat) en ons zingen in de auto 

(vooral met het raam open) tijdens onze tripjes door Oost-Groningen, Duitsland en 

Scandinavië. Dank je voor je steun en je vriendschap zonder oordeel. 

 

  ALLEMAAL 

    HEEL 

     HARTELIJK  

       BEDANKT!   

 

         Esther 
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