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Dankwoord

Appendices

Zucht....wat is het heerlijk om op dit punt aangekomen te zijn. Het boekje is zo goed
als klaar, de laatste puntjes hoeven alleen nog even op de i gezet te worden....en
verder hoef ik alleen nog maar alle mensen te bedanken die, op wat voor manier dan
ook, mij hebben geholpen om op dit punt aan te komen.
Te beginnen met mijn co-promoter Carlijn. Vanaf het moment dat ik begon, tot
aan de laatste komma’s en punten in dit proefschrift, ben jij zeer bij mijn promotie
betrokken geweest. Zelfs toen je anderhalf jaar in Amerika zat hadden we nog wekelijks
erg nuttige telefonische werkbesprekingen. Je enthousiasme, grote hoeveelheid
inbreng, betrokkenheid en steun hebben me altijd erg gemotiveerd. Zelfs als ik op het
lab hulp nodig had bij het inzetten van een ‘mega’-proef voor een muizenexperiment
stond je klaar om te komen pipetteren. Onwijs bedankt voor alles! Vervolgens wil ik
mijn tweede co-promoter Jaap Jan bedanken. We konden samen heerlijk ﬁlosoferen
over het hoe en waarom van bepaalde biologische processen. Ellen, toch nog mijn
promoter! Ik waardeer het erg in jou dat ik altijd met je in discussie mocht gaan,
zodat ik daarna ook echt goed begreep hoe iets (volgens jou) in elkaar zat. Ook hield je
altijd voor ogen dat er een boekje moest komen en daarom bepaalde dingen wel/niet
voortgezet moesten worden. Dan mijn tweede promoter; Dirk, jou wil ik bedanken
voor het kritisch in de gaten houden van het verloop van mijn promotie en je bijdrage
aan mijn proefschrift.
Dan is er natuurlijk nog mijn paranimf: Franca! Hartstikke bedankt voor al je
hulp en de gezellige lunches. Jij stond altijd voor me klaar, zowel op het lab als daar
buiten. Als ik ’s ochtends vroeg weer eens belde om te vragen of je een proef van
me over kon nemen was dat nooit een probleem. En je bleef me eraan herinneren
dat promoveren belangrijk was, maar ik niet moest vergeten goed voor mezelf te
zorgen. Irma, met jou heb ik ook veel tijd op het lab doorgebracht, vooral toen ik
net begonnen was. Jij hebt me de kunst van het megakaryocyten kweken geleerd.
Je nauwkeurigheid op het lab is bewonderenswaardig. Wat ik altijd erg leuk vond
en later gemist heb, waren onze kletssessies tijdens het werken in de ﬂow. Marion,
met jou was het ook altijd gezellig op het lab. Jij hebt me onder andere geholpen bij
hoofdstuk 5 waar een vloek op lijkt te rusten. Zelfs nu het bijna geaccepteerd is voor
publicatie lopen we nog weer tegen een probleem aan.
Daphne, ik wist altijd wat ik aan je had en kon alles bij je kwijt. Bedankt voor
alle brainstormsessies. We hebben samen heel wat proeven uitgedacht. Ook aan onze
reisjes naar Cambridge en de congressen die we samen bezocht hebben heb ik goede
herinneringen. Tijdens onze verwoede pogingen om plaatjes te produceren hebben we
nog een aantal maanden hulp gehad. Linda, bedankt voor je tomeloze inzet bij het
doen van de vele activatie proeven.
Ook alle mensen die betrokken waren bij de muizenproeven wil ik bedanken.
Over het opzetten en uitvoeren van de experimenten heb ik veel geleerd van Paula.
Jij wist altijd precies wat de belangrijke onderdelen van een proef waren en waar ik
op moest letten. Het was een geruststelling om te weten dat we de proeven altijd tot
in detail goed hadden uitgedacht. Twee medewerkers van het proefdierhuis waren
onmisbaar voor dit werk: Anyal, jij zorgde er altijd voor dat de infrastructuur in orde
was en Theo, jij voerde de proeven perfect uit en vond het niet erg als ik weer eens
uren te laat met mijn cellen aan kwam zetten.
Masja, er zijn twee hoofdstukken in mijn proefschrift waar ik met jou aan gewerkt
heb. Werkbesprekingen waren altijd zeer ontspannen, maar wel doelgericht. Ook trok
je aan de rem op momenten dat ik mezelf teveel (onnodig) werk op de hals haalde.
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En ook op persoonlijk vlak wist je me vaak te raken met je opmerkingen. Marrie,
bedankt voor je expertise, enthousiasme en nuchterheid tijdens de besprekingen over
hoofdstuk 6. Het was leerzaam om te zien hoe je een directe link kunt leggen tussen
wetenschap en de kliniek.
Natuurlijk wil ik ook mijn studenten bedanken. Theo, je hebt 9 maanden bij ons
gewerkt aan een project dat helaas niet in mijn proefschrift terecht gekomen is. Maar
dat heeft zeker niet aan jouw doorzettingsvermogen gelegen. Michael, je hebt bij ons
‘gesnuffeld’ en tijdens die korte periode toch een bijdrage geleverd aan hoofdstuk 5.
Twee mensen die onmisbaar zijn geweest voor veel van mijn proeven zijn Floris
en Erik. Soms had ik het gevoel niets anders te doen dan FACSen en ik was ook niet
altijd even goede vriendjes met de software. Maar als er problemen waren wisten
jullie ze altijd te verhelpen en de gezelligheid in het FACSlab heeft er voor gezorgd dat
ik niet knettergek ben geworden van het staren naar de puntjes die op het scherm
verschenen.
Natuurlijk wil ik ook iedereen van het stamcellab, Margreeth, Aster, Anahid,
en John bedanken voor het ‘leveren’ van de stamcellen en de gezellige (kofﬁe)pauzes.
Ada, Henry, en Johan, bedankt voor de prettige samenwerking tijdens het
(brainstormen over het) vriezen van de stamcellen. Alle andere cryo-ers, jullie
ﬂexibiliteit bij het opslaan van mijn stamcellen en tijdens de, voor mij zeer stressvolle,
muizenexperimenten hebben mijn lableven een stuk makkelijker gemaakt. En
Vincent; bedankt voor de snelle koeling, d.m.v. een luisterend oor, wanneer ik stond
te koken.
Als ik weer eens een antilichaam nodig had kon ik altijd terecht bij IH3. Christa,
Verena, Marc, Ingrid, Mariëtte, Margreet, Lily, Rob en Eric, bedankt voor alle keren
dat ik heb mogen bietsen en voor het meedenken over de praktische problemen.
Iain, Nick, and Willem thanks for the fruitful collaboration. It was an informative
experience and resulted in a beautiful piece of work as described in Chapter 7.
Vlak voor het einde besloot ik dat het best wel eens interessant kon zijn om te
kijken waarom de receptor voor Tpo ook op endotheel tot expressie komt. Maar ja,
wat wist ik nou helemaal van endotheel. Anna, Jaap, en Peter bedankt voor al jullie
hulp en uitleg.
Alle collega’s van IHE, MCB, en BCR bedankt voor de relaxte werksfeer. Eloise,
Edwin, Judith en Remco, bedankt voor jullie hulp en gezelligheid. Paula, Jup,
Magdalena, Janine en Rachel het was prettig om jullie als ‘begrijpende’ medeAIO’s om me heen te hebben. Sacha, Willy en Mar, bedankt voor jullie steun en
het meedenken. Trynette, Micha, ‘kleine’ Janine, Jos en Marijke, succes met
jullie promotie! Nigel en Serge bedankt voor de ‘interessante’ gesprekken en jullie
relativerende humor. Dames van het altijd gezellige en bruisende secretariaat, Anita
en Marlies, bedankt voor jullie hulp bij het regelen van buitenlandse reizen en mijn
promotie. Elin, jij stond altijd klaar om me te helpen een artikel te vinden of te
bestellen.
Anne, mijn paranimf, we hebben in ons leven al heel wat gedeeld en ik ben blij
dat ik deze dag ook met jou kan delen.
Ronald, Carola, pa en ma, jullie hadden vaak geen ﬂauw idee waar ik mee bezig
was, maar hebben me altijd door dik en dun gesteund. Bedankt, zonder jullie had ik
het niet gered.
Jou steun, Krijn, is zeer belangrijk geweest. Je had er begrip voor als ik weer
eens laat thuis was of ’s avonds nog moest werken. Ook verplichtte je me af en toe om
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even de nodige rust te nemen. Bedankt voor alles wat je voor me gedaan hebt en ik
hoop dat we elkaar nog lang kunnen blijven steunen.
Cedric, although you only recently appeared in my life, you already had a huge
impact on it. In this short time, you were also able to make a valuable contribution to
the intro and discussion of my thesis. It’s fun to share the science and I hope we will
share a lot more in the future.

148

