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Prof. dr. G. Holstege. Toen ik acht jaar geleden de overstap maakte van taalkunde 
naar neuroanatomie, onzeker over waar mijn talenten lagen, motiveerde u mij met 
de uitspraak: “It’s like they say in baseball: if you really want something, go for it”. Ik 
wilde het echt en ik ben er voor gegaan. En ik heb er nog geen seconde spijt van 
gehad. Uw bevlogenheid voor de neuroanatomie heeft mij zeer geïgehad. Uw bevlogenheid voor de neuroanatomie heeft mij zeer geïgehad. Uw bevlogenheid voor de neuroanatomie heeft mij zeer ge nspireerd. 
U wilt van uw AiO’s zelfstandige onderzoekers maken, en alhoewel ik mij slechts op 
zeldzame momenten echt zelfstandig voel, denk ik dat ik met uw hulp een heel eind 
ben gekomen. Hoe mijn carrière verder ook mag verlopen, wat ik in de afgelopen 
jaren van uw unieke visie op het centraal zenuwstelsel heb opgepikt, neemt niemand 
mij meer af. 

Prof. dr. G.J. ter Horst. U wil ik hartelijk danken dat u mijn promotor wilde zijn. U hebt 
mij alle medewerking verleend bij het organiseren van een promotiecommissie en 
het afronden van het proefschrift, ondanks dat het alles nogal kort dag was. Dat was 
een hele geruststelling.  

Dr. L.J. Mouton, beste Noor. Het schept mij veel genoegen dat jij mijn co-promotor 
bent. Vanaf het begin (bij het handje) tot het einde (af en toe een duwtje in de rug) 
ben jij zeer belangrijk geweest voor de totstandkoming van dit proefschrift. 

Prof. dr. Kuks, Prof. dr. Luiten en Prof. dr. Scherder, leden van de beoordelingscommissie. 
Hartelijk dank voor uw razendsnelle beoordeling van mijn proefschrift.

Mijn paranimfen dhr. K. van Linschoten en mr. W.G.M. Klop, Klaas en Wytze. Met 
Groningse Nuchterheid en Onderkoelde Humor aan mijn zijden, moet het toch haast 
wel goed komen op 28 september?

Mijn favoriete collega’s: Anneke Algra, José Boers, Ellie Eggens-Meijer, Janniko 
Georgiadis, Peter Gerrits, Angelika Jurdzinksi, Ruud Kortekaas, Rutger Kuipers, Klaas 
van Linschoten, Noor Mouton, Peter Veldman, Allart Venema, Rob Visser, Henk de 
Weerd, Caroline Zeeuw vander Laan-Beers en ex-collega’s. Jullie gezelligheid in goede 
tijden en steun en begrip in wat mindere, zijn voor mij heel belangrijk. Bovendien is de 
manier waarop ik met het ‘selecte clubje’ hard kan lachen om anderen, maar nog 
harder om onszelf, onbetaalbaar. 

Al mijn collega’s zijn voor de voortgang van mijn werk even belangrijk, maar sommige 
zijn even belangrijker dan andere. Beste Ellie, Anneke, Angelika en (vroeger) Klaas, 
voor het vele, vele werk dat jullie voor mij verzet hebben op het lab kan ik jullie niet 
genoeg bedanken.



174

Dankwoord

Beste stagiaires Rogier Hulsebosch, Berdien Akse en Maartje Basten. Jullie wil 
ik bedanken voor de enthousiaste medewerking aan gepubliceerd en nog 
ongepubliceerd werk.

Studio Frank en Lisa, bedankt voor het mooie kaft van dit proefschrift. 

Beste Peter van der Sijde. Hartelijk dank voor het doen van de lay-out van dit boekje. 
Je weet niet half hoeveel stress me dat bespaard heeft!

Lieve vrienden. Dank jullie wel voor jullie eindeloze geduld bij het luisteren naar wéér 
nieuwe verhalen. Dank ook voor het begrip als ik er weer eens niet bij kon zijn op 
feesten en partijen of tijdens het klussen aan jullie nieuwe huizen.  

Lieve pa en moe. Alle cliché’s zijn al in mijn hoofd voorbij komen drijven, maar de juiste 
woorden om jullie te bedanken heb ik nog niet gevonden. Jullie onvoorwaardelijke 
steun is heel belangrijk voor mij geweest en is dat nog steeds. Het heeft mij altijd het 
vertrouwen gegeven dat alles uiteindelijk wel goed komt, welke keuzes ik ook maak. 

Lieve Jeroen. Jij maakt mijn leven nog leuker. Dank je wel voor je aanpassings- en 
incasseringsvermogen en je inschikkelijkheid die je de laatste tijd aan de dag hebt 
moeten leggen. Jij hebt mij er altijd op attent gemaakt dat er meer is in het leven dan 
hersenonderzoek alleen. Ik hoop dat we na de promotie iets meer tijd zullen hebben 
om al die andere dingen samen te gaan beleven. Ik verheug me erop!




