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 “Ik wil nooit onderzoeker worden”. Dit was mijn overtuiging voordat ik mijn eerste afstudeer 
stage begon bij de afdeling Straling en Stress. Maar tijdens deze stage kreeg ik de smaak 

van het onderzoek te pakken. En tijdens mijn tweede afstudeerstage bij de Klinische 

Farmacologie was ik helemaal om. Tijdens deze stage kwam er een uitdagend 

onderzoeksproject op mijn pad waarvoor men een AIO zocht. Het project viel onder de 

vleugels van het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland (ICIN) en was een 

samenwerking met de Biomedical engineeringsgroep van prof. dr. ir. Ton van der Steen en 

prof. dr. ir. Nico de Jong (Erasmuc MC) en de afdeling cardiologie en physiologie van prof. 

dr. Cees Visser. Het onderwerp; drug afgifte door middel van microbellen en ultrageluid was 

nog een groot onontgonnen terrein en die uitdaging wilde ik wel aangaan. Maar deze 

uitdaging heb ik natuurlijk niet alleen tot een succesvol eind gebracht en nu ben ik dan 

eindelijk aangekomen bij het schrijven van het dankwoord, waarbij ik iedereen wil bedanken 

die dit mogelijk hebben gemaakt. 

Ten eerste wil ik graag beginnen bij mijn promoteres R.H. Henning en W.H van Gilst. Wiek ik 

wil je graag bedanken voor de mogelijkheid die je mij hebt gegeven om mij te storten op dit 

project en het vertrouwen dat je me hebt gegeven dat dit project tot een goed eind zou 

komen. Rob tijdens mijn stage heb ik al mogen ervaren dat jouw deur altijd wagenwijd 

openstaat en dat er een ingeslepen pad naar jouw kamer liep. Dit is ook altijd zo gebleven 

tijdens mijn promotie en wanneer het even tegen zat in het onderzoek, zag ik het altijd weer 

zonnig in wanneer ik je kamer weer verliet. Ik ben benieuwd hoeveel verbaasde gezichten 

Dick de Zeeuw nog op zijn kamer heeft gezien, nadat hij naar “jouw” kamer was verhuisd.    

Mijn co-promotor tijdens mijn promotie onderzoek was L.E.Deelman. Leo ook wij hebben 

elkaar al leren kennen tijdens mijn stage bij de Klinische Farmacologie waarbij je mijn 

begeleider was. Jij en Rob hebben er echt voor gezorgd dat deze stage mij echt bevestigde 

hoe leuk de wereld van onderzoek eigenlijk is. Leo ik wil je ook bedanken voor je 

begeleiding tijdens mijn promotieonderzoek, maar vooral ook voor het feit dat je ervoor 

zorgde dat de snelheid erin bleef tijdens het schrijven van mijn proefschrift wat veelal in de 

avonduren moest gebeuren naast mijn baan bij Philips.  

De leden van de beoordelingscommissie prof. dr. Dick Hoekstra en prof dr. Nico de Jong wil 

ik bedanken voor de bereidheid om mijn proefschrift kritisch te beoordelen. My special 

thanks go to dr. Rychack for his acceptation to be a member of the reading committee and 

his presence during the defence of my thesis. 

Maar een AIO periode bestaat niet alleen uit experimenten doen op een lab en het schrijven 

van artikelen en uiteindelijk een proefschrift. Dat wat er ook bij hoort is de samenwerking en 

gezelligheid van en met medeonderzoekers.  
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Net een maand werkende aan het project viel ik meteen met mijn neus in de boter en had ik 

al mijn eerste microbubble congres dat georganiseerd wordt door de Biomedical 

engineeringsgroep. Daar heb ik meteen een goede introductie in het veld gehad en heb ik 

ook de groepen die bij dit project betrokken waren beter leren kennen. Hoe kan dat beter 

dan tijdens een social event en dan wel in de ochtend natuurlijk in alle vroegte op voor de 

poster presentaties. Ik wil hierbij hen dan ook bedanken voor de aangename samenwerking 

die we hebben gehad. 

Daarnaast zijn er ook nog tal van mensen, binnen de universiteit, die ik te rade ben gegaan 

voor mijn onderzoek. Ik wil hen dan ook bedanken voor hun openheid en bereidheid om hun 

kennis met mij te delen. Onderhen Inge Zuhorn, Inge ik wil je hierbij nogmaals bedanken 

voor je tijd en kennis over endocytose die je met me deelde. Dit heeft echt een bijdrage 

geleverd aan ons Circulation Research artikel. En 1 van mijn stellingen is dan ook zeker 

hierop van toepassing.   

Ik wil dan ook al mijn collega’s bedanken, om te beginnen met het kippenhok. Meiden, 
Willemijn, Mirjam en Ying, ik heb een erg leuke tijd gehad met jullie. We deden de naam eer 

aan van onze kamer, maar daarnaast werd er ook zeker altijd hard gewerkt. Alex, Bianca M, 

Annemarieke, Anton, Kristien, Peter v/d M, Maria, Erik, Cheng, Peter O, Peter V, Jalmar, 

Hisko, Irma, Daan, Maggy, Nadir, Bas, Rik, Hiddo, Iryna, Antoinette, Linda, Marry, Maaike, 

Adriaan, Bart, Hendrik, Regien, Richard, Bianca B, Jacoba, Larissa, Jan, Wessel, Azuwerus, 

Ceciel, Ardy, Ellen en Alexandra jullie hebben er echt voor gezorgd dat ik een hele leuke tijd 

heb gehad bij de Klinische Farmacologie. Linda toen je bij de KF kwam werken konden we 

het meteen goed met elkaar vinden, ik heb het een eer gevonden dat ik ceremonie meester 

mocht zijn tijdens het bruiloftsfeest van jou en Rene. Nederland is niet zo groot, dus ik twijfel 

er niet aan dat we nog veel belangrijke momenten met elkaar zullen delen. Iryna, jij hebt me 

veel geleerd van de Oekraïnse cultuur en jullie chocolade is echt de beste. En als straks de 

kleine er is kom ik zeker nog weer even langs. Bianca jij was mijn begeleidster tijdens mijn 

eerste stage, waar ik de smaak voor het onderzoek te pakken kreeg. Tijdens deze stage is 

ook onze vriendschap ontstaan, de zeer vroege ochtenduren voor de FACs experimenten 

hebben daar zeker aan bijgedragen, alsook het “werkoverleg” dat we ook veelvuldig na mijn 

stage hebben gehouden. Wie weet kruizen onze paden zich ook nog wel weer eens op het 

onderzoeksvlak �.      

Zoals al eerder genoemd heb ik mijn proefschrift vooral in de vrije uurtjes naast mijn baan bij 

Philips geschreven. Ik wil ook graag mijn collega’s bij Philips bedanken voor de zeer goede 
werksfeer. Ik heb er veel energie uit kunnen halen en dit heeft er zeker aan bijgedragen dat 

het proefschrift nu daadwerkelijk af is.  

Mijn Paranimfen stonden vanaf dag 1 van mijn promotie traject al vast. Wie kunnen mij nou 

beter ondersteunen tijdens mijn verdediging van mijn proefschrift dan mijn zusje Roelien 

Meijering en vriendin Ingrid Alsema. Roelien ik vind het erg leuk dat je in mijn voetsporen 
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bent getreden en nu zelfs je AIO onderzoek doet bij dezelfde afdeling en  promotor. Ik ben 

blij dat je toegezegd hebt mijn paranimf te zijn en mij straks ter zijde staat tijdens mijn 

verdediging. Ook wil ik je bedanken voor de mooie illustratie op de cover van mijn 

proefschrift, Een echte Noenie! Ingrid wij kennen elkaar al vanaf de middelbare school en 

vanaf het moment dat we elkaar tegen kwamen was onze vriendschap bezegeld. Ik 

waardeer je echt ontzettend om je humor en je enorme doorzettingsvermogen. Met jou als 

paranimf aan mijn zijde kom ik mijn promotie lachend door.  

Mijn Pap en Mam, ook wil ik bij deze graag mijn waardering voor jullie uitspreken. Jullie 

hebben ons altijd gestimuleerd door te leren. Tja, en dit krijg je er dan van he. En dan mijn 

zusjes en broertje, Jolanda, Roelien, Marjon, Monique en Gertjan; mijn leven is rijk met jullie. 

Het voordeel dat we nu over het hele land verspreid zitten; er is altijd wel iets leuks te doen, 

concerten, opera, museumnacht of gewoonweg een hele stad leegshoppen, in de buurt van 

een van ons. Daar maken we dan ook veelvuldig gebruik van.   

Mijn schoonfamilie wil ik ook graag bedanken voor hun interesse die ze altijd hebben 

getoond in mij en mijn onderzoek. Ik heb me vanaf het begin af aan ook altijd welkom en 

thuis gevoeld bij jullie. 

Ten slotte natuurlijk Marten. Om dan maar jou stelling te citeren; “ Ik ben schattig”. Ik heb er 
niets tegen in te brengen, alleen wat aan toe te voegen. Je weet namelijk altijd alles weer 

lekker te relativeren, bent af en toe compleet maf en bovenal mijn maatje. 

 

 




