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Dankwoord 
Eindelijk is het dan zover. De einddatum is bekend en de promotie komt eraan. 

 

Het doen en het schrijven van een wetenschappelijk onderzoek doe je niet alleen. Ik wil 

dan ook op deze plek graag een aantal mensen bedanken die in meer of mindere mate 

hebben bijgedragen aan het onderzoek en de afronding van dit proefschrift.  

Allereerst wil ik mijn promotor Dick Hoekstra bedanken. Beste Dick, jij bent het toch 

geweest die mij uiteindelijk over de streep heeft getrokken om aan deze promotie plek te 

beginnen. Bedankt voor het vertrouwen en de tijd die je hebt genomen voor het lezen en 

het aanpassen van de manuscripten voor het proefschrift. Tevens een woord van dank 

aan mijn copromotoren, Wia Baron en Hans de Vries. Hans, bedankt voor je inzet 

gedurende het promotieonderzoek en kritische blik tijdens de besprekingen over de 

voortgang van mijn proefschrift. Wia,ik wil jou bedanken voor de meer directe begeleiding 

van het werk. Ik heb veel van jou geleerd en ik durf te stellen dat met jou het onderzoek in 

een versnelling is gekomen. De contacten die jij hebt met het lab van Prof dr. Charles 

ffrench-Constant in Cambridge betreffende retrovirale expressie van eiwitten in 

oligodendrocyten zijn van grote waarde gebleken.  

I would like to thank Prof. dr. Charles ffrench-Constant for the oppurtunity to visit his lab and 

dr. Joau Relvas for the technical advise and assistance in learning the retroviral expression 

system in oligodendrocytes.  

De leden van de leescommissie Prof. dr. M. Ameloot, Prof. dr. J.H.A. de Keyser en Prof. dr. 

F.G.M. Kroese zou ik willen bedanken voor de snelle beoordeling van het manuscript.  

Met veel waardering wil ik vervolgens graag alle mensen bedanken die de afgelopen 

jaren deel hebben uitgemaakt van de vakgroep Membraan Cel Biologie. In het bijzonder 

wil ik Coby, helaas veel te vroeg overleden, bedanken voor alle goede zorg en het 

geduld dat je hebt gehad bij het mij leren van hoe je oligodendrocyten moet kweken en 

onderhouden. Daarnaast gaat veel dank gaat uit naar mijn lieve labmaatjes, de 

labtijgerinnen Anita en Jenny. Jullie hebben mij een reuze tijd gegeven waarin het 

uitvoeren van de praktische werkzaamheden en gezelligheid op het lab in optimale vorm 

aanwezig waren. Daarnaast wil ik mijn toenmalige kamergenoten John, Inge en Sandrine 

bedanken voor de altijd ontspannen sfeer op de kamer. ‘s Morgens eerst even bijkletsen, 

waarbij lange (wetenschappelijke) discussies ontstonden (vaak samen met de 

buurmannen en trainingsmaten Sven en T-men) die regelmatig eindigden in prietpraat. Ina 



 

 

wil ik bedanken voor het ‘s avonds gezellig samen eten en keuvelen in de UMCG-kantine. 

Anne-Jan, Delphine, Dona(tienne), Jan Wiebinga, Jan-Willem, Joke, Kacper, Karin, Luc, 

Nicole, Olaf, Tetsou, Toensia, Willy, Zusana, Gerry, Tini en de vele studenten, bedankt voor 

de goede sfeer op het lab en het thuisgevoel dat jullie mij altijd hebben gegeven.  

Op deze plaats wil ik ook mijn nieuwe kamergenoten Cornelis, Fred, Ruud, Theo en Wouter 

en nieuwe collega’s bij Xendo bedanken voor de interesse en steun voor de afgelopen 

twee jaren. Jaap en Marion, bedankt voor jullie geduld en de vrijheid die ik heb gekregen 

om het proefschrift af te ronden. Het heeft helaas toch meer tijd gekost dan was 

uitgestippeld.  

 

Wetenschap is erg leuk, maar het kost zeer veel tijd. Mijn directe familie, ouders van 

Monique en vrienden hebben hier het meest onder geleden en ik wil hen bedanken voor 

alle begrip en steun. Bouke, Henk, Jurgen, Kick, Monique, Nico, Renate, Rene, Robert, 

Wiesje, Ronald en al hun aanhang, we zien elkaar veel te weinig en ik hoop dat daar 

straks weer veel meer tijd voor is. 

Beste paranimfen, Harrie en Jenny, ik ben blij dat jullie deze dag naast me willen staan, blij 

met zo’n goede broer en collega. 

Op deze plek zou ik graag mijn ouders willen bedanken. Zonder jullie liefde en steun was ik 

nooit zover gekomen. Jullie hebben me alles gegeven wat nodig is om te worden wat ik 

ben. Ik hoop nog lang van jullie te kunnen genieten. 

Lieve Monique, je bent de afgelopen jaren een grote steun voor me geweest. Bedankt 

voor je goede zorg en geduld. De tijden van avonden en weekenden naar het lab zijn 

voorbij. We gaan weer samen genieten. 

 

Bert 




