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Dankwoord
This thesis, a result of five years hard work, could never be accomplished without the contri-
bution of others. I’m really grateful for the support, ideas and help that I received during the 
creation of this thesis. Unfortunately I can’t name all the colleagues and collaborators here. 
But everybody in our lab makes it a stimulating, collaborative environment. I’m happy that I 
was a part of this great group for e past five years.

Natuurlijk eerst Bert, mijn promoter. Bedankt voor de kans om mijn promotieonderzoek 
bij jou te doen. Zeker in het begin vond ik het niet altijd makkelijk waar mijn project heen 
moest, maar je hebt me alle ruimte en vertrouwen gegeven. Zo heb ik mezelf kunnen 
ontwikkelen en vervolgens het project ook.

Dirk, zonder jou was ik nooit op het idee gekomen om bij de afdeling Biochemie mijn pro-
motieonderzoek te doen. Bedankt voor de discussies tijdens de koffiepauzes, je opmerkin-
gen bij werkbesprekingen/journal club en natuurlijk voor het kritisch nakijken van dit 
proefschrift.

De overige leden van de leescommissie, Prof. Arnold Driessen en Prof. Antoinette Kilian, 
bedankt voor het nakijken van mijn proefschrift.

Ria, al jaren hebben we een kantoor gedeeld en hebben we veel met elkaar besproken. Be-
dankt voor je luisterend oor en suggesties als ik weer eens een vast liep.

Łukasz, at my right hand for years. You had lots of fun when you, as a master student, had 
to explain me, starting PhD-student, the ins and outs of confocal microscopy. And now, five 
years later, you’re still stuck with me now you continue one of my projects.

Joury, ik kan me nog herinneren hoe we kennis maakten in de eerste week van mijn pro-
motieonderzoek. Nu delen we nog steeds het kantoor, maar in de tussentijd ben je gegroeid 
van HBO student naar PhD student. Nog steeds ben je een fijne collega, die altijd klaar staat 
om anderen te helpen en mee te denken.

Gea, dank je voor al die jaren koffie zetten, stipt om 9 uur. Met de bijbehorende gezelligheid, 
die is gebleven nadat ons filterkoffiezetapparaat door een bonenmachine. Altijd behulpzaam 
als er weer iets stuk gaat op het lab of als er iets nodig is. En natuurlijk de beste pizzabakker 
die ik ooit heb ontmoet. En voor de ontspanning tijdens het promotieonderzoek hielp Kolo-
nisten spelen met Karin, Sonja, Inda, Evelyn en andere kennissen zeker, ook al eindig ik elke 
keer als laatste.

Tjeerd, bedankt voor je bijdrage aan het niosomen project, maar vooral je bijdrage bij koffie 
en lunches. Het is altijd fijn met je te praten. En heel erg bedankt dat je tijdens mijn promo-
tie achter mij wilt staan. Dat geeft me veel vertrouwen.

Hugo, een promotietraject is niet gemakkelijk, en daar kun jij zeker over meepraten. 
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Desondanks waren er ook mooie momenten, in elk geval ik vond het prettig met je samenw-
erken en erg gezellig na het werk samen eten. 

Syn cell guys, Hendrik, Bauke, Wojtek en Tjeerd, thanks for the nice meetings. You form 
a nice, collaborative and inspiring group. I know for sure together you’ll make the project 
work.

Dear Siewert-Jan and Jonathan, thank you for the collaboration. And always nice that I 
could test my baking skills on you too.

Arnold, jouw vrije denken en creativiteit hebben mijn projecten erg geholpen. Bedankt voor 
het meedenken.

Hilda, wat hebben we samen veel meegemaakt de afgelopen tien jaar. Studeren, vakanties 
en samen studeren in het buitenland. En na de studie allebei door met een promotietraject, 
afgesloten door paranimf voor elkaar te zijn. Al die tijd ben je een hele fijne vriendin, onge-
compliceerd, gezellig en relaxed. Bedankt daarvoor!

Sjoerd, bedankt dat ik bij jou en Hilda altijd welkom ben. En natuurlijk voor je afleiding met 
de kaartspelletjes. Fijn dat je me soms nog laat winnen met hartenjagen.

Tamara, ook al ben je de afgelopen jaren een beetje op afstand daar in Heidelberg, gelukkig 
kunnen we nog genoeg tijd voor elkaar vrij maken zodat het toch voelt alsof je om de hoek 
woont. Die lange weekenden zorgen voor een welkome ontspanning naar alle drukte van 
een promotieproject. Bedankt dat ik altijd langs kan komen.

Thea, toen we elkaar ontmoeten op het alfabetfeest kon ik niet vermoeden dat we snel zo 
hecht bevriend zouden zijn en die 10 jaren die erover heen zijn gegaan hebben het nog 
hechter gemaakt. Bedankt dat ik bij jou altijd mijn verhaal kwijt kan en voor alle leuke din-
gen die we samen hebben beleefd. En natuurlijk voor het auto rijden, anders kwamen we 
niet in één dag in Zuid-Frankrijk of zo snel in Heidelberg. Zelfs voor de grote slee van mijn 
ouders en steile haarspeldbochten draai jij je hand niet om.

Pap en mam, As en Emil, al begrepen jullie nauwelijks waar ik mee bezig was tijdens mijn 
promotieonderzoek, jullie waren er altijd voor mij en hebben mij altijd ondersteund. Het is 
erg fijn op zo’n thuisfront te mogen bouwen. 
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