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Het leek zo lang aan het begin, 4 jaar, het zijn er uiteindelijk 5 geworden en ze zijn 
voorbijgevlogen. Ik wil iedereen bedanken die deze tijd tot een erg leuke en gezellige tijd 
heeft gemaakt.

Verder wil ik allereerst Gert bedanken voor zijn enthousiaste begeleiding de 
afgelopen 5 jaar. Dankzij jou is de aiodip uitgebleven, ook toen na anderhalf  jaar 
werd besloten om te stoppen met mijn promotieproject. Je gaf  me de kans om mee te 
doen met het chronische stress model en hierbinnen een nieuwe project te starten, zie 
hier het eindresultaat. Binnen mijn aio-periode ben je van UD via UHD tot professor 
gepromoveerd, ik vind het dan ook erg leuk dat je nu mijn 1e promotor kunt zijn. We 
hebben heel wat afgekletst en bediscussieerd de afgelopen jaren. Ook heb je een jaar 
verlenging weten te regelen, zonder deze extra tijd was dit boekje niet afgekomen. En 
niet te vergeten, dankjewel voor het aanstellen van mij als postdoc! 

Hans en Jaap, bedankt voor de leuke en verhelderende discussies, en het doorlezen 
en becommentariëren van mijn manuscripten.

Tineke, samen met jou waren de vele uren die ik in mijn beginperiode als aio heb 
doorgebracht in het CDL erg gezellig. Naast alle hulp bij het wegen, injecteren en testen 
van alle ratten, ging de tijd ook een stuk sneller door het samen becommentariëren en 
bediscussiëren van de belevenissen van de dj’s van 3 FM waar de ratten en wij dus ook 
naar luisterden. Dank je wel. 

Kor, Rikje, Folkert en Tineke bedankt voor alle hulp tijdens het praktische werk op 
het lab en de gezellige koffie- en thee pauzes. En niet te vergeten, Folkert bedankt voor 
het voorstellen en ophalen van m’n huisdiertje. Gea, Marjolein, Petra, Dirk, Gabor, 
Kirsten, Minke, Marieke, Charmaine en niet te vergeten alle studenten die in de loop van 
de tijd bij de biologische psychiatrie gewerkt hebben, de koffie- lunch- theepauzes, en 
borrels waren (en hopelijk blijven) erg gezellig. Marjolein, samen met jouw naar SBN in 
Amherst was erg gezellig. Die kreeft heeft toch wel indruk gemaakt. Andrea, since you 
never learned to speak Dutch during the 41⁄2 years we were colleagues and roommates 
(maybe I should have talked to you in Dutch more often), I’ll do this in English. Thank 
you for the interesting and often very long, sometimes frustrating, discussions. But they 
were fun. Ook Sjoukje bedankt voor de leuke samenwerking, en natuurlijk de discussies 
die we samen met Andrea gehad hebben. Veel succes in Noorwegen. Veel studenten 
hebben meegeholpen met het doen van de experimenten en het verzamelen van alle 
gegevens, dank jullie wel.

Bauke, dank je wel voor  je hulp met de fluorescentiekleuring en analyse. En Arjen 
dank je voor alle instructie voor het gebruik van de CLMS, en het verhelpen van de 
regelmatige problemen die ik had met de microscoop. 
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Alle statistiek in dit proefschrift was nooit gelukt zonder de hulp van Marijtje van 
Duijn en Tom Snijders van PPSW. Marijtje bedankt voor de SPSS syntax, waardoor de 
statistiek een heel stuk sneller ging. En Tom heel erg bedankt voor de vele uren die je 
aan mijn data hebt besteed en het verdragen van mijn, vast regelmatig, onbegrijpende 
blikken jouw kant op.

Jelly, erg aardig van je dat je de aio-plek waar ik nu op promoveer afgewezen hebt 
5 jaar geleden. We zijn bijna tegelijkertijd als aio begonnen, en konden hierdoor mooi 
onze aiofrustraties delen, vaak na een film met een biertje erbij. Laten we dit er vooral 
inhouden (met in plaats van aiofrustraties waarschijnlijk post-doc en juffrustraties).

Annemieke, samen gestudeerd en bijna gelijk aan onze aiobaan begonnen, en nu 
iets na elkaar ‘Doctor’. Ik ben blij dat je nu mijn paranimf  bent. De weekenden weg en 
de vakanties waren altijd een prima manier om te ontspannen, laten we dat vooral nog 
meer doen. 

Sia, we zijn al vanaf  de middelbare school vriendinnen. Ik vind het erg leuk dat 
je mijn paranimf  wilt zijn (kunnen we samen zenuwachtig zijn, en dat buigen komt 
helemaal goed). De vele schouwburg- en concertbezoeken, en niet te vergeten Lowlands, 
waren een goede bron van ontspanning. En dank je wel voor het altijd willen passen op 
de planten en Fantus als ik op congresbezoek was. 

Claudia, Marianne en Sia, de filmavonden en beauty-uitjes waren erg gezellig, laten 
we dat vooral voortzetten.  

Wim, zonder jouw hulp was de layout van mijn proefschrift een stuk minder mooi 
geworden. Dank je wel voor het willen fungeren als helpdesk bij het oplossen van mijn 
InDesign-problemen. 

Sylvia heel erg bedankt voor het willen maken van de tekening op de voorkant van 
mijn proefschrift. Ik ben erg blij dat je ondanks je bezwaren tegen proefdiergebruik  het 
toch hebt willen doen. 

Pap en mam, heel erg bedankt voor de onvoorwaardelijke steun die jullie gegeven 
hebben, zonder was ik vast niet zo ver gekomen. 

Nu zijn dan de laatste woorden ingetikt en is het echt af! Toch nog heel onwerkelijk. 
Ik kan nu echt voor de volle 100% beginnen aan mijn post-doc baan. Iedereen heel erg 
bedankt en ik hoop op een net zo leuke voortzetting. 

BEDANKT!!!


