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Een grote hoeveelheid dankbaarheid ben ik verschuldigd aan de fantastische mensen in 
mijn omgeving. Het onderzoek gepresenteerd in dit proefschrift zou onmogelijk zijn 
geweest zonder de hulp en ondersteuning die ik van hen heb ontvangen.  
 
Roelof, als bossman van het Hut-lab ben jij degene geweest die dit project richting heeft 
gegeven, me hebt gepusht om het maximale uit ieder onderzoek te halen en me gelijktijdig 
de vrijheid hebt gegeven om mezelf te ontwikkelen. Jouw creatieve ingevingen hebben 
mijn project vorm gegeven, en met jouw hulp zijn we er zelfs in geslaagd om het allemaal 
begrijpelijk op te schrijven. Door jou ben ik de onderzoeker die ik nu ben, en mijn dank 
daarvoor is groot! 
 
Sjaak, mijn werk-voor-voer buddy. Wat hebben wij toch een leuk project gehad zeg. 
Doordat onze beide projecten eigenlijk een groot project is hebben we continu samen 
kunnen werken. Ik heb schaamteloos geprofiteerd van je scherpe analytisch vermogen en 
jouw aanwezigheid in het lab tijdens mijn vakanties. Ik hoop dat je mijn schuldgevoel nog 
wat kunt verminderen door mijn achtergebleven data in jouw proefschrift te gebruiken. De 
discussies die we altijd voerden over de betekenis van de nieuwste resultaten worden zeker 
gemist in mijn nieuwe lab. Succes met het afronden van jouw boekje! 
 
Menno en Domien, mijn liefde voor de chronobiologie is door jullie gecreëerd. Het 
eerstejaarsproject bij Domien heeft mijn intelectuele interesse in de regulatie van dagelijkse 
ritmiek geplant en dit is vervolgens uitgegroeid door jullie stimulatie in de Chronocursus. 
Menno, bedankt voor de kansen die je me hebt gegeven in mijn bachelor en 
masterprojecten, absoluut het hoogtepunt van mijn studie. Tenslotte wil ik jullie (en Serge 
uiteraard) bedanken voor de fantastische omgeving waarin ik mijn onderzoek heb mogen 
uitvoeren.  
 
Theresa, Giulia and Meghan. Girlies! I miss you! No more knuffeltjes in the lab, no more 
guilt-tripping me into getting lunch (or drunk in the weekend), no more making colleagues 
believe we’re a couple. No more, no more... 
 
Mirre, bedankt voor alle hulp, wijsheid en advies. Je hebt me laten zien hoe een onderzoek 
uitgevoerd moet worden en wat het betekent om hard te werken. Jij bent het voorbeeld 
waarvan ik weet dat ik het nooit kan evenaren. Geniet van waar je nu bent en we spreken 
elkaar. 
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Jildert, Jamey, Michelle en Jenke. Jullie projecten hebben allemaal bijgedragen aan wat er 
in dit boekje staat. Bedankt voor jullie inzet en de lol die we hebben gehad om het uit te 
voeren. 
 
Zoals iedereen weet wordt alles (dus ook dit onderzoek) mede mogelijk gemaakt door de 
hulp van vele anderen. De samenwerking en gezelligheid die ik heb ervaren in de 
chronobiologie groep (Kees, Moniek, Maan, Ate, Kim, Vibeke, Marijke, Thomas, Mutti 
Emma en my special-special girlfriend Maria). De hulp van de mensen van de 
dierverzorging (Diane, Saskia, Roelie, Martijn, Sjoerd, Linda, Wendy, Brendan). De 
wijsheid en hulp van de analisten (Gerard, Margriet, Roel, Jan, Wanda, Kunja, Christa, Els, 
Christa, Leon). En de ondersteuning van Marlies, Pleunie, Henk en Richard. Bedankt voor 
alles.  
 
Een onverwacht genoegen in het afgelopen jaar was de samenwerking met Anne & Amy 
(en Wab). Samen met Giulia heb ik het genoegen gehad om jullie fantastische project van 
dichtbij mee te maken. Alle media-aandacht was een mooie afleiding van mijn normale 
werk. Bedankt voor jullie inzet. 
 
Some of the best periods in my PhD were the times when I was able to work in or with labs 
outside of Groningen. Mike & Mike in Virginia, Valerie & VJ in Strasbourg, Martha & Till 
in Groningen and Munich, Ela from Aberdeen, Bill and Matt from Worcester I’d like to 
thank all of you for the opportunities and help you gave me. It was amazing. 
 
Alie en Marten, mijn fantastische ouders. Bedankt voor de ontelbare keren dat ik jullie in 
heb kunnen zetten met het bouwen van opstellingen, als praatpaal om mijn gedachtes te 
ordenen, als ik advies nodig had bij moeilijke keuzes, als ik vergat te eten voor deadlines. 
Bedankt voor alle hulp, ik had dit niet kunnen doen zonder jullie. 
 
En tenslotte, alle fantastische vrouwen in mijn leven: Dank jullie wel voor al jullie liefde en 
het fantastische leven dat ik door jullie heb. 
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