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>Dankwoord<

Na 4 jaar als AIO werkzaam te zijn geweest op de afdeling Medische Fysiologie, is
dan nu het moment aangebroken om een aantal mensen te bedanken voor hun
steun, raad en bijdrage aan de totstandkoming van dit proefschrift. 

Allereerst wil ik Erik Boddeke, mijn promotor, bedanken voor het feit dat hij
mij de kans heeft gegeven om aan dit project te beginnen. Erik, hoewel het oor-
spronkelijke doel van het project, het opzetten en toepassen van single-cell mRNA
amplificatie, niet gehaald is, zijn we er toch in geslaagd een goed proefschrift te
produceren. Ik ben dan ook dankbaar voor het feit dat je tijdig juiste beslissingen
met betrekking tot het project hebt genomen, waardoor het allemaal binnen 4 jaar
afgerond kon worden. Verder ben ik ervan overtuigd dat je kritische blik dit proef-
schrift zeer ten goede is gekomen.

Voor de dagelijkse en praktische begeleiding wil ik graag, mijn co-promotor,
Knut Biber bedanken. Knut, als er iemand is waarvan ik veel geleerd heb, dan ben
jij het. Ik heb veel opgestoken van onze discussies over de behaalde (soms verras-
sende en verwarrende) resultaten en hun wetenschappelijke betekenis. Ook heb ik
enorme bewondering voor de ontspannen manier waarop je omgaat met de soms
toch wel stressvolle momenten gedurende het onderzoek. Mede hierdoor heb ik
altijd het gevoel gehad “dat het allemaal wel goed zou komen”!

Beste Nieske, jou wil ik bedanken voor al het werk dat je voor mij verzet hebt.
Zonder jouw inzet was dit proefschrift niet geweest wat het nu is. Qua praktische
vaardigheden, maar ook als mens heb ik veel van je geleerd. Je enthousiasme en
bereidheid tot het uitvoeren van nieuwe experimenten en het beantwoorden van
vele vragen zijn zeer inspirerend! Daarnaast, heb ik onze persoonlijke en soms
diepgaande gesprekken erg fijn gevonden.     

In het algemeen wil ik alle collega’s en voormalige collega’s van de Medische
Fysiologie: Albert, Angelika, Britta, Diana, Eiko, Erik, Evelyn, Fester, Hiske, Ietje,
Inge, Jaap, Joke, Josje, Knut, Koen G, Koen J, Koen V, Kumar, Lidy, Manon,
Marijn, Marjolein, Mike, Monicque, Nieske, Rob, Sjef, Trix , Valentien en Wieb
bedanken voor de fijne tijd die ik hier heb doorgebracht. Ik heb de werksfeer en
betrokkenheid van iedereen altijd als bijzonder aangenaam ervaren. Om zeker niet
te vergeten… de lab-uitjes, borrels, etentjes en natuurlijk het volleybal! 

Gerry, ik heb grote waardering voor alle dingen die je voor me hebt geregeld.
Vooral het feit dat je mij en Chum enige tijd onderdak hebt willen bieden wil ik
hier niet ongenoemd laten! Mijn huidige kamergenoten en collega-AIO’s, Eiko en
Diana, dank ik voor alle nuttige discussies die we hebben gevoerd, maar ook voor
de ontspannen kletsuurtjes. Ook de doctoraal studenten, Hilga, Hilmar en Stijn
wil ik hierbij bedanken voor ieder hun eigen bijdrage. 
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In het bijzonder wil ik een aantal woorden richten aan drie collega-vriendinnen: 
Sjoukje, ongelofelijk dat we inmiddels 9 jaar verder zijn sinds het eerste jaar biolo-
gie, ik jouw paranimf… jij die van mij… de circel is rond! Ik hoop dat we
ondanks de geografische afstand die er nu tussen ons ligt, een goed contact zullen
houden en onze discussies en kletspraatjes voort kunnen zetten. Thanks for every-
thing girl! Evelyn en Hiske, ik ben blij dat ik de afgelopen twee jaar in jullie gezel-
schap heb mogen doorbrengen. Bedankt voor de fijne uurtjes, goede gesprekken
en natuurlijk de etentjes en Catan-avonden. Evelyn, ik vind het erg prettig dat je
mijn paranimf wil zijn. Hiske, onze vakantie in de VS was super en ik verheug mij
op onze volgende uitstapjes!

Buiten de Medische Fysiologie wil ik dan nog bedanken: 
Het BCN, in het bijzonder Diana Koopmans, Rob Visser en Tinie Alma, voor alle
activiteiten binnen en buiten het opleidingsprogramma waaraan ik heb
mogen/moeten deelnemen.  

Het Biologisch Centrum Haren: Auke Meinema en Gerardus Zuidema, voor alle
hulp met de muizen.

De afdeling Pathologie, VUmc, Amsterdam: Sandra Hulshof, Lisette Montagne,
Elise van Haastert, Corline de Groot en Paul van der Valk, voor al het humane
celmateriaal en de gastvrijheid. 

Het LACDR, Medische Chemie, VU Amsterdam: Dennis Verzijl, Martine Smit
en Rob Leurs, voor de samenwerking en de goede ideeën met betrekking tot
CCX-CKR.

The Lerner Research Institute, Cleveland Clinic Foundation, Cleveland: Richard
Ransohoff, thank you for your coöperation, reading of the manuscripts and the
post-doc position… I’m looking forward to it! 

Ten slotte, een laatste alinea om de belangrijkste personen, mijn familie, te bedan-
ken. Mijn ouders en mijn zusjes, Sjoukje en Silvia, ben ik dankbaar voor alles wat
ze mij gegeven hebben. Ook de familie Karstkarel, Cees, Selma, Maike, Jaap, Caro
en Siert ben ik vele woorden van dank verschuldigd voor alle onvoorwaardelijke
steun, maar ook praktische hulp, die ik tijdens de afgelopen jaren heb mogen ont-
vangen. Lieve Remco, door jouw nuchterheid en humor heb ik altijd goed kunnen
relativeren, dit is vooral erg belangrijk geweest in de laatste, toch wel hectische,
maanden, mijn dank hiervoor is groot! 
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