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DANKWOORD 

 
Ook ik ben aangekomen bij het schrijven van het laatste (en als we eerlijk zijn 

ook het meest gelezen) hoofdstuk van mijn proefschrift. Het gaat samen met 

het afsluiten van een hoofdstuk in mijn eigen leven: promoveren. Het is eindelijk 

zover, het moment is aangebroken dat ik kan zeggen:  

 

HET IS KLAAR!!!! 

 

Voor het afronden van een proefschrift heb je optimisme, discipline, 

doorzettingsvermogen en een enorme dosis geduld nodig, dat is wel gebleken. 

Ik heb heel blij dat ik achteraf kan zeggen dat ik over alle vier deze 

eigenschappen beschik. Natuurlijk is promoveren iets dat je niet alleen doet. 

Het is een kwestie van samenwerking en medewerking. Daarom zijn er dus 

mensen die ik in dit dankwoord niet ongenoemd voorbij kan laten gaan. 

 

Graag begin ik met mijn beide promotoren. Prof.dr. Meijer, beste Chris, bedankt 

voor de mogelijkheid die je me hebt geboden om mijn onderzoek op jouw 

afdeling te verrichten. Prof.dr. Snijders, beste Peter, het feit dat jij op de 

momenten dat het echt nodig was met enthousiasme en een kritische blik mijn 

stukken nakeek, heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit werk. Veel 

geduld heb ik moeten opbrengen, dat wel, maar uiteindelijk heeft het tot dit 

mooie boekje geleid. 

 

Dan mijn co-promoter Dr. Steenbergen, beste Renske, de afgelopen periode is 

voor mij erg leerzaam gebleken. Ik heb een enorme persoonlijke groei 

doorgemaakt en het promoveren heeft mij mede gevormd tot wie ik nu ben. 

Daar wil ik je voor bedanken. 
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Ook de leden van de lees- en promotiecommissie wil ik bedanken voor de tijd 

en aandacht die ze hebben besteed aan het lezen van mijn proefschrift en het 

voeren van de oppositie: Prof.dr. Brakenhoff, Prof.dr. Helmerhorst, Prof.dr. Van 

den Elsen, Prof.dr. Meijer, Prof.dr. Middeldorp en Dr. Heideman. 

 

Ik ben de (assistent-)pathologen van de VU dankbaar voor het beoordelen van 

de coupes van weefsels die voor mijn onderzoek zijn gebruikt. Folkert, ik wil jou 

in het bijzonder bedanken voor de momenten achter de microscoop. Ik heb er 

veel van geleerd, het was gezellig! 

 

Natuurlijk wil ik ook de mensen van mijn groep, de MPA unit, bedanken. 

Wendy, Daniëlle, Antoinette, Nathalie (dankjewel voor het coördineren van de 

DySIS samples), Muriël, René, Rick, Stephan †, Marjolein, Clarissa, Debbie, 

Debby, Fatih, Sonja, Marije, Martijn, Lidia, Sylvia (als ik een eigen motor heb, 

gaan we lekker rijden!!), Anna, Duco en Douwe, bedankt voor de uitleg en het 

gezellige kletsen op het lab tijdens het inzetten van 1 van de 100.000 HPPTP 

isolaties, DNA modificaties of qMSPs. Verder wil ik natuurlijk heel graag mijn 

twee studenten bedanken: Ilse Timmerman, bedankt voor je enorme inzet en 

bijdrage aan het tot stand komen van hoofdstuk 4 van mijn proefschrift. Super 

gedaan! Zamiera Karwar, jij hebt heel hard gewerkt en veel geleerd tijdens je 

stage. Het was heel gezellig en jij hebt mede de basis gelegd aan hoofdstuk 5 

van dit boekje. Heel erg bedankt! 

Mijn mede-(ex) AIOs Saskia, Jillian, Bart, Hedy, Floor, Emilie, Denise, Dorien, 

Murat en Maaike: jullie begrijpen (of gaan nog begrijpen) hoe fijn het is om dit 

hoofdstuk te kunnen schrijven. Dan is het af!! Floortje, je bent er bijna, je bent 

een toppertje, hou vol!!! 

 

Natuurlijk was er op de gang van het CCA ook nog de TP. Tineke, Sandra, 

Cindy, Beatriz, Begoña, Rinus, Linda, Anke, Josien, Daniëlle, Meike, Marianne, 

Jeroen, Mark en Remond. Bedankt voor de gezelligheid bij het borrelen. Ik ging 

wel niet vaak mee, maar als ik er was, beviel het goed! Tineke, jij ook nog eens  
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heel erg bedankt voor het samenwerken aan het artikel dat in mijn boekje 

hoofdstuk 6 is geworden.  

 

En dan mijn vriendinnetjes van de gynaecologie: Afra, Jacqueline en Mariëlle. 

Aaf, je bent een hele lieve meid. Ben blij dat ik je heb leren kennen, ik vond het 

heerlijk dat jij tijdens de koffie sommige dingen zo goed kon relativeren. Dat 

was soms heel verhelderend. Ik hoop dat we nog vaak lekker gaan eten in 

Utrecht of ergens anders! Jacqueline, jij komt straks aan de beurt, dus lees 

rustig mijn dankwoord nog een stukje verder! Mariël, ik vond het jammer dat je 

zo vaak niet op de VU was, we hebben erg gelachen. Kan je je nog herinneren 

in de tram richting mijn auto na het vrijgezellenfeest van Jacqueline? 

 

Dan zijn er natuurlijk ook nog een paar vrienden en vriendinnetjes die hebben 

moeten accepteren dat ik niet altijd tijd had, “omdat ik mijn promotie aan het 

afronden was”. Dit heb ik zo’n jaar of 2 gezegd. Geloof me, ik wilde graag 

sneller, maar nu is het echt zover! Sandra, lieve San, heel tof dat wij tegelijk de 

CRAcademy hebben gedaan. Het was heel prettig om met jou als niet-

ervaringsdeskundige over promoveren te praten. Nu gaan we het over leuke 

dingen hebben als we lekker aan het koken gaan bij jou of bij mij. Petra, lieve 

lieve Peet, ik vind het fijn dat we elkaar weer vaker zien. Dat we nog maar vaak 

gaan eten in Popocatedinges en lekker over onze kroost kunnen kletsen. Geef 

O’Malley een knuffel van Tazu-babe! En als je echt gaat promoveren: vergeet 

niet dat je het kan, je bent een slimmerd!! Dennis, jij hebt een heel gedeelte van 

dichtbij meegemaakt. We waren lekker aan het dansen, maar ik was toch ook 

vaak met mijn hoofd bij mijn promotie. Zoals ik je laatst al vertelde: wie weet 

gaan wij later nog eens de Latin senioren onveilig maken! 

 

Natuurlijk zijn er ook een aantal collega’s van mijn stek bij Genzyme die ik wil 

bedanken. Dan moet ik zeker beginnen met mijn twee kamergenootjes van de  

 



CHAPTER 10 

 

 

 
218 

 

mopperzone/ knutselzone Marjelle (chef-water testen) en Janine (chef- 

lamineer, heueueueueul stoer ben je!). Wij hebben het super gezellig in de 

beste kamer van het hele bedrijf! Laat ze maar lachen allemaal om onze snoep, 

foto’s, vissen en plantjes, stiekem komt iedereen ons wel opzoeken! Thijs, 

tegelijk begonnen wij als manusjes-van-alles (en koffie-buddies!) bij Genzyme, 

om allebei uit te groeien tot CRA. Ik hoop dat jij en Yvonne nog heel lang veel 

plezier zullen hebben van het servies-der-serviezen: BLOND!!!!! Bianca, 

chickie!! It was so nice to be your roomie. Thanks for the little baby donkey 

ears! I will cherish them! Jocelyn, lieve Joce, het is super om met jou in een 

team te werken. We hebben het gezellig en leveren goed werk! En als we het 

even niet meer zien zitten tijdens de zoveelste auditprep denken we aan onze 

inspiratie over “een heel zwaaaaaaar levuuuuuun, echt heeeeeel zwaaaar…. 

moeiluk, moeiluk, moeiluk, moeiluk, moeiluuuuuuuuk….! “ Ik hoop dat we nog 

een hele tijd samen zullen werken! Merel, jij heel erg bedankt voor je 

luisterende oor en de gezelligheid tijdens onze kletsmomenten. Ik heb veel van 

je geleerd over Aldurazyme. Ook al vinden sommige mensen het heel 

spannend dat ik zo gemakkelijk contact heb met een PTL, wij werken gewoon 

lekker samen!  

 

En dan de twee geweldige meiden die me heel erg hebben geholpen bij de 

echte laatste loodjes van het afronden: mijn paranimfjes Aafke en Jacqueline. 

Lieve Aaf, eigenlijk volgen wij elkaar stiekem een beetje. Toen ik net echt aan 

het werk was bij de Gentherapie, kwam jij daar ook werken. Als de jonkies van 

de afdeling trokken we al snel naar elkaar toe. Toen ik van afdeling switchte om 

dit promotieonderzoek bij de MPA te beginnen, liet ik je achter, maar dan was 

er gelukkig nog het DE-cafe in het midden. Toen we samen in het CCA terecht 

kwamen, zaten we weer lekker dicht bij elkaar. Maar toen jij op je beurt 

wegging, was ik weer alleen en stiekem best jaloers. Ik ben heel blij met de 

switch die ik nu heb gemaakt, mede door jouw hele inspirerende verhalen. En 

toen we elkaar belden en los van elkaar hadden geregeld dat we bij Genzyme  
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in Almere zouden gaan werken, was het cirkeltje weer rond. Aaf, ik ben heel blij 

dat je mijn vriendinnetje bent, je bent een lieverd!!! 

Jacq, ik vind het heel fijn dat je mijn paranimfje wilde zijn. We hebben heel goed 

samengewerkt aan het stuk dat als hoofdstuk 5 in mijn boekje terecht is 

gekomen. Ik ben heel blij dat het ook in jouw boekje komt te staan! Ik vond het 

super om via jou met “de artsen” in aanraking te komen. Toen bleek maar weer  

dat die helemaal niet zo eng zijn als soms wordt gedacht! Jij bent bijna net  

zover, je moet er nog even tegenaan. Ik vind het heel knap van je dat je naast 

je hele drukke baan je promotie aan het afronden bent. Heel veel respect. Je 

wordt zeker een goede gynaecoloog! Ik hoop dat we elkaar nog heel vaak 

zullen zien en dan allebei kunnen zeggen “Weet je nog, die tijd van 

promoveren…”. 

 

Lieve opa, wat ben ik blij dat jij erbij bent op mijn grote dag. Je was altijd zeer 

geïnteresseerd in mijn promotie. Iedere zondag hadden we het er wel even  

over. Ik vind het heel jammer dat oma het niet meer heeft kunnen meemaken, 

maar wie weet gluurt ze met ons mee vanaf een wolkje. Wim en Thomas, de 

oompjes! Eindelijk ben ik nu ook klaar en ben ik daarmee in jullie voetsporen 

getreden.  

 

Mijn meiden Tiba, Tuxi en Tazu, jullie zijn natuurlijk maar poessies en hebben 

geen idee waar het allemaal over gaat. En dat was soms maar goed ook. Jullie 

hebben het letterlijk van heel dichtbij meegemaakt wanneer jullie stuk voor stuk 

op schoot achter de laptop zaten. Jullie zijn mijn pluizigjes! 

 

En dan de laatste alinea van het laatste hoofdstuk, speciaal voor de twee 

belangrijkste mannen in mijn leven: Pap en Nick. Lieve pap, we hebben best 

wel wat meegemaakt. Ook al is het een cliché, ik ben er ondertussen wel achter 

dat het waar is: je komt er sterker uit. Ik denk dat dat voor ons allebei geldt. 

Tijdens mijn promotie zijn we wel meer dan gemiddeld bij elkaar over de vloer  
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gekomen, eerst jullie bij mij en toen ik bij jullie. Dat leek in het begin best een 

opgave, maar we zijn juist erg naar elkaar toe gegroeid. Je weet het, ik heb het 

al vaker gezegd, maar ik ben echt heel erg dankbaar dat ik bij jullie heb kunnen 

wonen met de meiden. Wat hadden we het vooral gezellig! Vanaf nu hebben we 

alle tijd voor nog meer leuke dingen! Je bent echt de beste en liefste pappa die 

een dochter zich kan wensen!! Nick, kleine Keine, ook al ben je al sinds jaar en 

dag een ruime kop groter, je blijft mijn kleine broertje. En niet veel mensen van 

onze leeftijd zullen het ons nadoen, met zijn tweeën op 1 kamer voor ruim twee 

jaar. Maar ik denk dat wij het vooral als heel erg positief hebben ervaren. Ik ben 

hartstikke trots op wat je hebt bereikt, je bent een super fysio! Heel veel plezier 

met jullie nieuwste aanwinsten: Yelle en Zoë (mijn petekind, de Kleine Zo!)! 

Want nu ik weer mijn eigen stekkie heb, was het stiekem toch wel stil zonder de 

meiden. Nu is er bij jullie nog maar 1 meid bij jullie in huis, maar be aware, het 

is een Tiba in de dop!! Bruti, we moeten niet vergeten, samen met pap zijn wij 

net als de drie musketiers: we kunnen alles aan!! 
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