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Voorwoord 
 

Dat was het dan. Meer dan vier jaar aio geweest, resulterend in dit proefschrift. Rond 

de tijd dat ik afstudeerde, wist ik niet of ik wel aio zou willen worden. Ik heb het toch 

gedaan op advies van onder andere mijn begeleider van mijn eerste 

afstudeeronderwerp, Ted van der Lende. En ik heb er geen spijt van gekregen. Het 

was een mooie tijd waarin ik veel geleerd heb en mooie en nieuwe ervaringen heb 

gehad zoals bijvoorbeeld het publiceren van het eerste artikel. Dat het een geslaagde 

tijd was heeft voor een groot deel gelegen aan de omgeving waarin ik heb kunnen 

werken. Daarom wil ik een aantal mensen bedanken.  

In de eerste plaats Arnold, mijn promotor. Over je wetenschappelijke talent en 

kundigheid hoef ik niet meer uit te weiden, dat is al zo vaak gebeurd. Ik wil wel 

speciaal noemen dat ik het heel plezierig vond dat je altijd bereid was om te luisteren 

als ik ergens mee kwam, om me vervolgens een zetje in de goede richting te geven. 

Die toegankelijkheid heb ik erg gewaardeerd.  

Wil, door jou werd ik zeven jaar geleden in de moleculaire microbiologie vakgroep 

geïntroduceerd om een onderzoeksonderwerp te doen, de inleiding tot de aio-plaats 

twee jaar daarna.   

Melchior, bedankt voor de dagelijkse begeleiding en daarnaast voor het mogen 

verwerken van jouw werk in hoofdstuk 1 van dit proefschrift en je substantiële 

bijdrage aan hoofdstuk 3. Ik heb een hoop lol gehad in het lab, mede dankzij je 

gezonde relativering van alles wat te serieus genomen wordt.   

Dit geldt ook voor Jeroen, Paolo en Marta, mijn andere labgenoten. Het was fijn om 

met jullie in het lab te werken en bedankt voor jullie tolerantie wat betreft mijn 

muziekliefhebberij.   

Eli, Ana, Nico, Oscar, Piotr, Rasmus, Chris, René, Geert en alle anderen waarmee ik 

buiten het lab de zinnen verzet heb: ik hoop dat dit zal blijven gebeuren. 

Maartje, Job en papa, ik ben blij dat jullie er altijd zijn.  
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