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&
Addendum

Na vier verschillende afdelingen is mijn proefschrift dan eindelijk af. Ik heb tijdens
mijn promotieonderzoek met veel plezier gewerkt en veel hulp en steun gehad.
Daarom wil ik graag de volgende mensen bedanken:
Beste Jannie, bedankt dat je mijn promotor wil zijn. Ik heb bewondering voor de
manier waarop je voor je mensen staat en hoop dat je in toekomst zonder RSI van de
wetenschap en van het leven daarbuiten kan genieten.
Heinz, kameraad, bedankt dat ik bij je mocht promoveren. We hebben moeilijke,
maar ook heel goede tijden meegemaakt. Ik heb door de vele gesprekken en
discussies met jou erg veel geleerd over de wetenschap en aan je oneindige stroom
aan ideeën een paar mooie hoofdstukken overgehouden. Ik wens je veel succes en
geluk voor de toekomst.
Jan-Hermen, bedankt voor de goede samenwerking. Deze heeft twee mooie
hoofdstukken opgeleverd voor mijn proefschrift en een nieuwe baan! Ik heb veel
respect voor je manier van werken; better niks as iets wat d’r op lik (schijnt een
Twentse spreuk te zijn).
Roel, mijn paranimf, ook jij bedankt, je bent een sympathieke peer en het is
goed om met je werken. Eva, we gingen zo goed voor een tijdje totdat ineens die
vervelende RSI opkwam, succes met je studie en ik hoop dat dit het wel voor je is.
Mijn ex-collega’s van de Jacobs groep: Petra, Silke, Peter, Paul, Marc en Niek
bedankt voor de samenwerking en de leuke momenten die we samen hebben beleefd.
Mijn stagiaires Marcel, Pan en Janneke. Het was leuk maar ook soms moeilijk om
stagebegeleider te zijn. Achteraf realiseerde ik me dat ik fouten heb gemaakt, sorry
voor mijn fouten, maar ik heb hierdoor wel veel geleerd, bedankt daarvoor.
Mijn ex-collega’s van de afdeling Immunologie.
In het bijzonder Evert (maximaal vijf biertjes tijdens mijn receptie ieuwie!), Chiel
Maas (goeie gast), Ramon (het was kort maar erg lachen), Victor (stukje varen als
jullie terug zijn?), Elise, Rogier, Inge en Yan Apple Ling. Jules en Remco, bedankt
voor de gezellige pokeravondjes, Shalin, thanks for teaching me hematopoiesis, mijn
benchoverbuurvrouw Gerda, bedankt voor de tennis-talk. Erwin, ik denk dat ik dit
jaar eindelijk een kratje van je ga winnen. José, bedankt voor het geregel en veel
plezier in je nieuwe baan.
Mijn NKI-commissie leden Titia en Bas, bedankt voor de goede adviezen en
interessante discussies.
Ook al was het maar een half jaar ik heb het enorm naar mijn zin gehad op P1,
daarom wil ik ook mijn P1-collega’s bedanken. In het bijzonder mijn kamergenoten
Andor (de plantjes doen het goed!), Erwin (wanneer kom je weer eens een koekje
eten?), Jan-Paul (dat poker gaat je steeds beter af) en John (ik mis een wielerkenner
zoals jij in mijn kantoor). Natalie, heel veel dank voor je hulp en Paul voor de mooie
discussies. Inka, leuk om met je te samenwerken.
Het laatste stukje van mijn proefschrift heb ik afgerond op B4. Daarom wil ik
ook de Agami’s, de Leeuw, de Leeuwinnen en Tibor en de Van Steensels bedanken
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voor hun gezelligheid en hulp tijdens de laatste loodjes. In bijzonder wil ik Suzanne
bedanken voor de puntjes op de i!
De goed georganiseerde faciliteiten op het NKI zorgen er mede voor dat het zo’n
fantastische plek is om onderzoek te doen. Ik wil Frank en Anita bedanken, jullie
staan altijd klaar voor vragen en voor elk probleem vinden jullie wel een oplossing.
Ron en crew bedankt voor de vele hybs en bioinformatica. Muizenhuis bedankt!
Ook wil ik een aantal mensen bedanken die buiten het NKI belangrijk voor me
zijn geweest tijdens de afgelopen zes jaar. Peter, bedankt dat je er was in de donkere
jaren. Het was prettig om met jou te praten en wekelijks de avonden door te schaken,
pokeren en feesten. Bart, het blijft leuk om met jou af en toe eens goed over het
leven te filosoferen. Mark, Kees, Martijn, Michiel jullie zijn een uniek clubje vrienden,
ik hoop nog veel van die typische avondjes te mogen meemaken. JC, it’s a pity that
you live in Marseille, I miss the southern style evenings in Utrecht nowadays, thanks
for being my paranimf. Mies, bedankt voor de gezelligheid! Sietske, voor de leuke
gekke avonden in Utrecht. Lars, waar zijn we aan begonnen, we hadden het zo goed
in ons kantoortje in het Stratenum! Nicole en Mel, bedankt voor de dinsdagavond
sneaks en de lekkere etentjes.
Ma en Pa, jullie zijn een grote steun geweest, altijd trots en geïnteresseerd. Bij
jullie kon ik altijd terecht voor een hapje eten en gezelligheid. Ondanks alle ellende
hoop ik dat jullie ook nog een beetje kunnen genieten. Ik heb veel respect voor jullie
goedheid en ben trots dat ik zulke ouders heb.
Suus, bedankt voor je liefde, die maakte de afgelopen jaren tot een feest. Samen
gaan we er een mooi leven van maken als Heideman en Heidevrouwtje!

