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Er wordt wel eens gezegd “Time flies when you‟re having fun” en dat geldt zeker 

wanneer ik terugkijk op mijn 4 jaar promotieonderzoek. Ik heb er altijd enorm veel 

plezier in gehad en de jaren vlogen dan ook (helaas) zo voorbij. Diegenen die de 

hoofdstukken al hebben doorgelezen, alvorens te zijn toegekomen aan het 

dankwoord, kunnen hopelijk beamen dat het onderzoek tot mooie resultaten heeft 

geleid (en daar ben ik best trots op), maar het moet gezegd worden: ik heb hier en 

daar toch wel wat hulp gehad bij het voorbereiden, uitvoeren en opschrijven van alle 

studies. Ik wil daarom alvast iedereen bedanken die, op welke manier dan ook, een 

bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit proefschrift. In de hoop 

niemand te vergeten, wil ik een aantal mensen in het bijzonder bedanken. 

Allereerst wil ik mijn copromotoren Dr. Erik de Vries en Dr. Hans Klein bedanken. 

Volgens mij kan een promovendus zich geen betere copromotoren wensen. Erik, ik 

kon echt altijd bij je terecht voor vragen en problemen, en ook wanneer er weer eens 

een tracer moest worden gemaakt voor mij. Jouw kritische kijk op de studies, 

resultaten en manuscripten hebben me altijd goed tot nadenken gezet en ik heb er veel 

van geleerd. Als iemand snel manuscripten nakijkt ben jij het wel, en ik heb dat altijd 

erg fijn gevonden.  

Hans, ook bij jou kon ik altijd terecht en je was al bijna even snel met het leveren van 

commentaar op mijn manuscripten. Jouw enthousiasme voor onderzoek heeft mij 

zeker aangestoken, evenals je „wilde‟ ideeën (en dat zijn vaak wel de leukste). We 

hebben daar dan ook interessante wetenschappelijke discussies over gehad. Je was 

altijd positief wanneer het ging om nieuwe studies en resultaten, en dat heb ik altijd 

erg gewaardeerd. 

Naast mijn copromotoren wil ik natuurlijk mijn promotor Prof. Dr. Rudi Dierckx 

bedanken. Rudi, je hebt altijd veel interesse getoond in mijn onderzoek en ik vond het 

fijn dat je ook altijd de tijd had om (soms op het laatste moment) mijn manuscripten 

te beoordelen. Je hebt ontzettend veel kennis en ervaring met onderzoek doen en daar 

heb ik veel van geleerd. Bedankt ook voor de mogelijkheid om als post-doc nieuw 

onderzoek te mogen gaan doen. 

De leden van de beoordelingscommissie, Prof. Dr. Kurt Audenaert, Prof. Dr. Erik 

Boddeke en Prof. Dr. Peter van Rijk, wil ik bedanken voor het lezen en beoordelen 

van mijn proefschrift. 
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Tja, en waar ga je dan verder als er nog zoveel mensen te bedanken zijn. Maar laat ik 

(logischerwijze) beginnen bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire 

Beeldvorming (NGMB). Ik wil in ieder geval iedereen bedanken voor de gezellige tijd 

(vooral in de koffiekamer…). 

De eerste twee jaar van mijn promotieonderzoek heb ik doorgebracht op „de kamer 

van 6‟ (tegenwoordig vergaderruimte), samen met Bertha, Hilde, Lizette, Bram en 

Oliver. Er werd natuurlijk altijd hard gewerkt, maar we hebben het ook heel gezellig 

gehad, dus bedankt daarvoor. De verhuizing naar een andere kamer bracht mij een 

verdieping hoger, waar ik Ines gezelschap ging houden, later bijgestaan door Leila, 

Anna en Valentina. Girls, we had (and still have) a lot of fun in our „kippenhok‟. Of 

course we also worked hard and shared the ups and downs of research (and for the 

downs… the chocolate Fridays did help a lot). Thank you for being such nice 

roommates and friends, and good luck with your theses, you may need it. Silvana, 

hoewel jij helaas niet bij ons op de kamer zat (maar ver weg werd verstopt…), geldt 

natuurlijk hetzelfde voor jou. Bedankt voor alle gezellige gesprekken (ik herinner me 

ook nog een erg leuk sinterklaasgedicht) en jij ook succes met je proefschrift.  

Het grootste deel van de studies in mijn proefschrift zijn uitgevoerd met behulp van 

proefdieren. Tijdens mijn eerste stapjes in het uitvoeren van dierstudies met PET 

tracers werd ik bijgestaan door Aren. Dus Aren, bedankt voor al je hulp bij de 

dierstudies en de DEC aanvragen, en ook voor het beantwoorden van al mijn vragen. 

Mijn eerste dierstudies waren nog alleen biodistributie studies, maar al snel kwam toen 

de microPET. Johan (dJ), jij stond altijd klaar bij al mijn problemen met de microPET 

(in het begin zijn we er zeker wel een paar tegen gekomen…) en je hebt mij echt veel 

geholpen met al je denkwerk en conversieprogramma‟s. Big thanks. En nu ik het toch 

over de microPET heb, Jürgen ik wil jou bedanken voor alle tijd die je hebt gestopt in 

het plannen van de studies en al die keren dat je me hebt geholpen met het canuleren 

en samplen van de ratten. 

Voor alle (dier)studies moesten er, als vanzelfsprekend, elke keer weer tracers worden 

gemaakt. Ik kan iedereen op het lab daarom niet genoeg bedanken voor al die keren 

dat er [11C]-PK11195, [11C]-verapamil of [11C]-raclopride voor mij werd gemaakt. 

Bram, ik kan me niet herinneren dat jij de [11C]-PK11195 synthese ooit hebt laten 

mislukken… Bedankt voor elke keer een mooie opbrengst en de gezellige tijd in het 

lab. Hilde en Bertha, jullie hebben ook zo vaak tracers voor me gemaakt en vrijwel 

altijd met succes. Bedankt voor jullie gezelligheid, hulp en inzet. Peet, Chantal en 

Michel, jullie heb ik wat minder vaak aan het werk gezet, maar daarom zijn jullie niet 
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minder belangrijk geweest. Jitze, hopelijk heb je geen grijze haren van mij gekregen, 

maar bedankt voor al je hulp en het inplannen van alle studies.  

Voor de humane studies wil ik de MNW-ers bedanken voor het uitvoeren van de 

scans met de, toch niet altijd even makkelijke, proefpersonen. In het bijzonder Johan 

(W), Remko en Yvonne: bedankt voor jullie hulp. De artsen, Jan, Riemer, Adrienne en 

Klaas-Pieter, bedankt voor het prikken van de arterielijnen. Arja en Erna, ik wil jullie 

natuurlijk bedanken voor het inplannen van al mijn humane studies. Antoon, bedankt 

voor al je onmisbare hulp bij de data-analyse en bij het beantwoorden van al mijn 

vragen hierover.  

En als laatste van de NGMB collega‟s: Philip, bedankt voor je adviezen en je 

uitstekende taak als sectiehoofd, Annie van Zanten, bedankt voor alle hulp bij 

administratieve zaken en financiën, Anne Paans, bedankt voor alle goede adviezen en 

voor het (tijdelijk) ter beschikking stellen van je kamer en Klaas-Willem, bedankt voor 

alle hulp bij ICT-problemen. 

 

Dan zijn er natuurlijk ook buiten de afdeling NGMB veel personen die ik wil 

bedanken voor hun hulp bij alle studies. Als eerste de personen die belangrijk zijn 

geweest voor het uitvoeren van de humane studies. Rixt Elgersma, ik wil jou bedanken 

voor het begeleiden van de patiënten naar de PET en MRI scans en weer terug. 

Zonder jouw steun was het voor de patiënten waarschijnlijk nog moeilijker geweest 

om tijdens de scans stil te blijven liggen. Voor het beoordelen van de MRI scans is een 

goede radioloog onmisbaar. Jan Cees de Groot, bedankt voor de tijd die je in het 

beoordelen van de scans hebt gestopt. Het Neuroimaging Center wil ik bedanken 

voor de mogelijkheid de MRI scans te maken op de 3T. Anita, bedankt voor alle MRI 

scans die je voor mij hebt gemaakt. 

Als tweede de personen die belangrijk zijn geweest voor de dierstudies. De mensen 

van de centrale dienst proefdieren wil ik bedanken voor hun hulp bij de dierstudies. 

Wiebe Hofstra, voor het beoordelen en bespreken van de werkprotocollen en Hester 

voor het bestellen van alle ratten. Silvia, Yvonne, Annemiek en Maurice, jullie wil ik 

bedanken voor jullie hulp bij het infecteren en het verzorgen van de ratten. Sietske 

Welling-Wester en Björge Meijdam, bedankt voor al jullie hulp bij vragen over HSV-1 

en bij het kweken van nieuwe badges HSV-1 (en het opsporen van oude badges…). 

Voor de immunohistochemische kleuringen van de microglia in hersencoupes, PCR‟s 

en Western Blot: Nieske Brouwer, bedankt voor je hulp hierbij. Een aantal van mijn 

studies heb ik mogen uitvoeren op de afdeling Biologische Psychiatrie, Folkert, 
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Christel en Petra bedankt hiervoor. Fokko Bosker bedankt voor al je hulp met het 

startle apparaat en voor het mogen uitvoeren van de laatste studies. 

Tijdens mijn promotieonderzoek heb ik de studentes Namkje en Camilla mogen 

begeleiden. Thank you for your help and enthusiasm in performing research. 

 

Na het bedanken van al mijn fijne collega‟s, rest mij niets anders dan mijn familie te 

bedanken. Jullie hebben mij altijd bijgestaan (en aangehoord) en dat is zeker niet 

minder belangrijk. 

Allereerst wil ik mijn ouders bedanken. Piet en Thea, Pap en Mam, jullie hebben altijd 

achter me gestaan, bij alle studiekeuzes die ik heb gemaakt en dat is erg belangrijk 

voor mij geweest. Het gevolg is dat er nu een proefschrift voor jullie ligt. Hopelijk heb 

ik jullie enthousiast weten te maken over mijn onderzoek. Ik heb jullie in ieder geval 

wel vaak lastig gevallen met al mijn verhalen, dus bedankt voor het luisteren. Jullie zijn 

de beste. 

Daarna, maar niet minder belangrijk, mijn broer(tje). Jonne, hoewel je niet altijd in de 

buurt was, ben je toch altijd erg geïnteresseerd geweest in mijn onderzoek en hebben 

we er toch vaak over kunnen kletsen. Je hebt zelfs actief een bijdrage willen leveren 

(hoewel dat niet zo‟n succes was…). Nu krijg je een tweede kans door mijn paranimf 

te zijn en ik ben erg blij dat je dat wilde doen. Hopelijk krijg je ook je ook nog eens de 

kans om te promoveren, want ik kan je vertellen: het is de moeite waard. Mijn 

schoonzusje, Janet, ook jij was altijd geïnteresseerd in mijn onderzoek en hoe de zaken 

er voor stonden en dat vond ik erg fijn.  

Mijn schoonouders, Jules en Alma Doekhi, jullie wil ik bedanken voor jullie 

enthousiasme en omdat jullie altijd voor me klaar hebben gestaan. Ook mijn zwagers 

en schoonzussen, Johnny, Lilian en John, Roy en Willemien, Rudy en Sandra, en 

Richard en Mirella wil ik bedanken voor jullie interesse, steun en vooral gezelligheid. 

Mirella, ik kon altijd bij jou terecht met mijn verhalen en problemen. We hebben altijd 

gezellig gekletst en veel gelachen, en ik ben blij dat je mijn paranimf wilde zijn. 

En als laatste, maar niet de minste, mijn vriend. Lieve Rémy, je was er altijd voor mij 

en je hebt me enorm gesteund tijdens mijn promotieonderzoek. Ook wanneer ik weer 

eens langer door moest werken of in het weekend experimenten moest doen. Ik vond 

bij jou ook altijd een luisterend oor wanneer ik weer eens enthousiast was over mijn 

onderzoek of wanneer er soms iets minder leuk was. Je weet hoe belangrijk je voor me 

bent geweest en ook altijd zal blijven.  




