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iedereen voor elkaar klaar staat en geïnteresseerd is in elkaar. ‘Dames’, ik ben blij dat 
jullie mijn collega’s zijn! En Ulviye en Marianne, ik ben vereerd met jullie als paranimfen 
aan mijn zijde. 

Ook andere collega’s van het IOO mogen niet ontbreken. Marian, bedankt dat je mij 
hebt willen opnemen in je team. Ton, Marleen, Ine, Wendy, Elisa en Maarten, team 

het elk jaar maar mooi voor elkaar, die selectieprocedure en alles wat erbij komt kijken. 
Dankzij jullie kan ik theorie en praktijk aan elkaar koppelen. Met jullie is het geen straf 
om zo nu en dan op zaterdag de campus een bezoekje te brengen. Ook mijn roomies in 
de MF wil ik bedanken voor de gezelligheid. Yvonne, Wendy, maar voor korte tijd ook 

ik hier overigens maar niet zal herhalen. Ook de ganggenoten van de 3C vleugel wil ik 
bedanken voor de gezelligheid in het begin van mijn promotietraject. En wat was het 

op de uitnodiging voor het volgende ganguitje. Esmeralda, jou wil ik in het bijzonder 
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een reddende engel geweest voor praktische klussen. Ook wil ik alle Fritsjes (en zo en 
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De verschillende werkgroepen en clubjes waar ik deel van mocht uitmaken wil ik ook 
bedanken. De bijeenkomsten van de expertgroep en NVMO werkgroep Decentrale 
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begrepen natuurlijk als geen ander waar ik mee bezig was en ik ben heel blij dat we niet 
alleen op professioneel vlak maar ook privé zo goed klikken dat we inmiddels zelfs een 
soort stamkroeg hebben. Ik ben blij dat ik samen met het NVMO promovendinetwerk 
en de NVMO promovendidagorganisatie mijn steentje heb kunnen bijdragen aan het 
onderling delen van kennis en kunde. Ook de informele contacten die ik daarbij heb 
opgedaan zijn voor mij waardevol. Ik kijk terug op een reeks aan plezierige en productieve 
bijeenkomsten. Ik wil de leden en adviseurs van het NVMO bestuur bedanken voor de 
interessante vergaderingen en de gezellige etentjes. Marijke, ik ben benieuwd naar je 
soep!

De Journal Club heb ik altijd als een warm bad ervaren, iets om naar uit te kijken. Met 

kunnen bespreken heeft ervoor gezorgd dat ik veel heb geleerd van onze bijeenkomsten. 
Ik kijk met een grote glimlach terug op de borrels na de JC en op de (dans)avonturen 
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bedanken voor hun bijdrage aan mijn proefschrift.
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Anne en Rian. De cirkel is rond. Net als…. Ik zeg niks. Toen we nog roomies waren, 
werd ik aangenomen bij het VUmc en claimden jullie je plekje als nimfen. Nu zijn we een 
hele hoop maandagavond-champagneavonden, theaterbezoeken, sushi en drie baby’s (2 
echte en een boekje) verder en is het zover. Ik blij dat jullie me nog steeds willen bijstaan 
als partynimfen.

Bradley Coopers en Josh Duhamels een tijdje te hebben verwaarloosd kán het weer, zin 

ook nog een eretaak mocht vervullen tijdens jullie bruiloften.
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ik altijd bij jullie terecht. Heerlijk smerige, oude koeien uit de sloot halen, maar ook de 
laatste (Bossche) roddels doorspreken. Fijn hoe we na al die jaren nog steeds voor elkaar 
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Beekvlietgang: Anne, Heleen K, Jessie (bevers), Heleen, Lisanne, Merel, Nikki, Sophietje. 
Dat we elkaar misschien niet zo vaak meer zien maakt niet uit. Het is altijd weer zoals 
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jaar, wow!) met jullie te kunnen vieren!
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Go (jaja) en Fleur. Ook jullie verdienen een speciaal plekje hier. Go, ook al zit je nu ver 
weg, dat maakt voor onze vriendschap niet uit en ik vind het fantastisch dat je erbij bent 
om het behalen van deze mijlpaal mee te maken. Fleur, bedankt voor je interesse en 
gezelligheid en ook voor het feit dat ik altijd op je kan rekenen als Nederlandse spelling- 
en grammaticavraagbaak. 

John, heel erg bedankt dat je de omslag van mijn boekje voor je rekening wilde nemen. 
Ik ben er heel erg blij mee!

zeker dat hij er volop van zou hebben genoten. Ondertussen prijs ik me gelukkig dat ik 
jou, oma, een boekje kan overhandigen.  

Ruud en Tanja. Tja, kleine broertjes worden groot. Leuk om te zien hoe jij samen met 
Tanja een eigen leven opbouwt. Bedankt dat ik af en toe bij jullie mag komen bankhangen 

Geweldig om jou te zien opgroeien.
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Pap en mam, bedankt voor jullie steun, ondanks dat het voor jullie soms misschien een 
ongrijpbaar project is geweest. Ik weet zeker dat jullie trots zijn op het (eindelijk tastbare) 
eindresultaat. Bedankt voor alle kansen die jullie me hebben geboden, waardoor ik altijd 
heb kunnen doen wat ik wilde.

En iedereen die ik nog vergeten ben: bedankt!

Amsterdam, december 2016
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