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Nu is mijn proefschrift echt bijna af en rest mij nog het schrijven van dit dankwoord. Vele mensen 

hebben direct en indirect een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van dit proefschrift. 

Iedereen ontzettend bedankt voor jullie inzet, adviezen, hulp en afleiding! 

 

Allereerst wil ik mijn promotor prof.dr. Victor van Hinsbergh bedanken. Beste Victor, bedankt dat 

u mijn promotor bent, ik heb veel van u geleerd. Uw brede blik op het onderzoeksveld heeft mij 

regelmatig uit de diepte van mijn onderzoek gehaald. Daarbij lijkt uw kennis van het 

onderzoeksveld soms oneindig. Ook ben ik dankbaar voor uw openheid, eerlijkheid en kritische 

blik. Ook mijn co-promotor dr. Pieter Koolwijk ben ik heel erg dankbaar. Pieter, jij hebt me de 

kans gegeven om na mijn HBO opleiding dit promotie-onderzoek te starten. Je hebt voor mij ‘je 

hand in het vuur gestoken’, ik hoop dat je tevreden bent met dit resultaat. Dank voor je inspiratie, 

ideeën en de zeer prettige begeleiding. Het is heel fijn om mij te realiseren dat jouw begeleiding 

in de tijd veranderd is, van heel intensief naar meer ruimte voor mijn ideeën, dit heeft mijn 

leerproces als AIO zeker gestimuleerd. Voor mij was de combinatie tussen jou en Victor perfect! 

Bedankt dat jullie mij geholpen hebben om een zelfstandig, wetenschappelijk onderzoeker te 

worden.  

Naast mijn promotor en co-promotor wil ik ook graag dr. Moniek de Maat bedanken. 

Beste Moniek, vanuit Rotterdam heb je mij geïnspireerd met nieuwe ideeën, meer klinische 

inzichten en een ander perspectief van hetzelfde onderzoek. Deze fijne samenwerking is ook 

gebleken bij het organiseren van de XIXth International Fibrinogen Workshop, bedankt voor alles. 

 

Geachte leescommissie, prof.dr. R.A. Bank, prof.dr. A.W. Griffioen, prof.dr. P.H.A. Quax, dr. R.A. 

Ariëns en dr. M.P.M. de Maat, dankzij jullie goedkeuring kan ik promoveren. Het lezen van het 

manuscript van mijn proefschrift en het geven van een eerlijk oordeel hierover is een tijdrovende 

bezigheid. Allen hartelijk bedankt voor de tijd die jullie in mijn proefschrift en verdediging hebben 

gestoken. 

 

Alvorens ik start met het bedanken van een scala aan collega’s, vrienden en familie, wil ik mijn 

twee paranimfen bedanken. Jullie zijn beiden voor mij erg belangrijk, mijn maatjes, ik ben trots 

dat jullie naast me zullen staan tijdens de verdediging van mijn proefschrift. Lieve Eline, vanaf de 

brugklas zijn we erg goede vrienden, en ondanks dat onze wegen soms wat uit elkaar gaan, blijft 

onze vriendschap bestaan. Bedankt dat je er altijd voor me bent! Lieve Melanie, anderhalf jaar 

geleden was ik jouw steun en toeverlaat op deze grote dag, nu zijn de rollen omgedraaid. Ook jij 

bedankt dat je er altijd voor me bent! 

Mijn promotie ben ik begonnen bij TNO in Leiden. Hier zijn mij de basisprincipes van 

celkweek, proteomics, genomics en collegialiteit bijgebracht. Roeland, Jan, Monique, Elly, 

Christa, Erna, Karin en Adrie, bedankt voor een fijne en leerzame tijd bij TNO! Het was spijtig om 

het team bij TNO te verlaten, maar ik heb er bij het VUmc fijne collega’s voor terug gekregen. 

Ondanks dat de afdeling Fysiologie uit verschillende onderzoeksprojecten bestaat, is het een 

hechte afdeling waar collegialiteit hoog in het vaandel staat. Vanaf de eerste dag heb ik me hier 

helemaal thuis gevoeld, allen ontzettend bedankt hiervoor. Prof.dr. Tangelder, bedankt dat ik op 

uw afdeling heb kunnen werken. Aimée en Hans bedankt voor al het regelwerk, jullie zijn deze 
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regel-tante vaak een stap voor. De vaatgroep; Victor, Pieter, Geerten, Ed, Michiel, Jan, Jurjan, 

Robert S, Melanie, Nienke, Rick, Wineke, Cora, Marten, Jacqueline, Monique, Clarissa en Robert 

V. Bedankt voor jullie ideeën, inspiratie, tips, hulp en gezelligheid. Michiel, het is fijn om met jou 

samen te werken, bedankt voor alles! Evi, thanks for all the good times during meetings, breaks 

and drinks. Roomies van C177; Christine, Lonneke, Jurjan en Robert bedankt voor jullie steun en 

gezelligheid. Jullie zijn vrienden geworden, laten we nog veel kamer-etentjes plannen. En mijn 

nieuwe roomies Lynda en Nazha, big thanks! Promo-maatjes: Charissa, Christine, Lonneke, 

Nicky, Lynda, Caro-lynn, Sylvia, Viola, Amanda, Andreas, Rob, Nora, Kakkhee, Nynke, Sandra 

en Annemieke, bedankt voor een top ski-weekend, ieder jaar weer. Ook naast promo hebben 

jullie voor vele leuke momenten en conversaties gezorgd! Natuurlijk wil ik ook alle andere 

(oud)collega’s van de fysiologie bedanken voor de samenwerking, feedback en gezelligheid: 

Frances, Gerrina, Sabine, Jacqueline, Koen, Louis, Everaldo, Ingrid, Lysbeth, Jan-Willem, 

Duncan, René, Ger, Jolanda, Walter, Ton, Dop, Alice, Marian, Willem, Pleuni, Yeun-Ying, Ruud, 

Rosalie, Emmy, Silvia, Josine, Max, Margreet, Paul, Diederik, Koen, Dorien, Josine, Rick, Ronald, 

Regis en Coen. Het labwerk, de vele borrels, labuitjes, TPO-weekenden en OPA’s zijn altijd dolle 

pret! 

 

De samenwerking met de afdeling dermatologie wil ik ook graag noemen in dit dankwoord. Sue, 

Lenie, Taco, Melanie, Sander en Kim, bedankt voor een fijne samenwerking op het stamcel 

project. Door het goede contact hebben we in korte tijd veel experimenten kunnen doen, bedankt 

voor jullie hulp, input en inspiratie. 

Ook wil ik graag de heren en dames van ProFibrix bedanken voor een erg prettige 

samenwerking, ik hoop dat de toekomst veel moois zal brengen. Hierbij wil ik in het speciaal 

Jaap, Jos, Bram en Linda bedanken voor alle interessante projecten en leuke conversaties over 

onze gedeelde liefde: fibrinogeen. 

Bij mijn onderzoek heb ik hulp gehad van diverse studenten. Bedankt voor al het werk dat 

jullie verricht hebben: Aniek, Lieke, Evelyne, Melize, Cheyenne, Pim, Rakesh, Stefan en Jessica. 

Jullie waren erg fijne studenten om te begeleiden, mede door jullie heb ik mij gerealiseerd dat 

begeleiden en aansturen van mensen mij heel veel plezier en voldoening geeft. 

  

Naast mijn promotie-onderzoek is ook de nodige afleiding geweest door vrienden en familie. 

Hierbij wil ik alle familie, vrienden en kennissen bedanken voor jullie indirecte bijdrage aan dit 

proefschrift. Door jullie kwam ik steeds weer even terug op aarde; het blijft toch een vreemde 

wereld, dat promotie-onderzoek. Velen van jullie hadden geen idee waar ik precies mee bezig 

was, maar dit boekje is het eindresultaat. Ondanks dat mijn passie voor het onderzoek niet altijd 

begrijpelijk was, zijn jullie me altijd blijven steunen, bedankt! 

Er zijn een aantal vrienden die ik in het bijzonder wil bedanken. Peter, bedankt voor je 

liefde en steun, we hebben een fijne tijd samen gedeeld. Eline, Ewoud en Miriam bedankt voor 

alle gezelligheid en het plezier dat we hebben. Het is fijn om nu dicht bij jullie te wonen en 

spontaan bij elkaar binnen te kunnen lopen. Many times will follow! Claudia een dagje met jou is 

pret gegarandeerd, of het nu tijdens het skaten, een spelletje of een avond uit is, het is altijd 

lachen. Marjan en Bas, ooit was er ook een AIO-plaats voor jou, nu een gelukkig gezinnetje, voor 
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jullie en kleine Casper kom ik graag naar Heemskerk. Loes en Arjan, van vrienden werden jullie 

plots buurtjes, bedankt voor jullie gezelligheid! Als laatste de HLO-ers; Nynke, Sandra, Karin, 

Marjan, Anneke, Nancy, Marloes, Marijke, Annemarie en Rob, bedankt voor het plezier en de 

gezelligheid tijdens de etentjes en uitjes. Het is toch bijzonder dat we elkaar na 5 jaar nog 

regelmatig zien, laten we nog vaak afspreken! 

 

Dit dankwoord wil ik eindigen met het bedanken van de meest bijzondere mensen in mijn leven. 

Lieve Mark en Maaike, my little bro. Ik kan altijd en met alles bij jullie terecht. Bedankt voor jullie 

liefde en luisterend oor, het is fijn om een broer en schoonzus te hebben zoals jullie. Nu met 

kleine Rosalie zijn jullie een perfect gezinnetje, ik ben trots op jullie! 

 Lieve Pap en Mam, dankzij jullie ben ik zoals ik nu ben. Geen enkel moment hebben jullie 

mijn ontwikkeling in de weg gestaan en jullie hebben mij altijd onvoorwaardelijke liefde, steun en 

vertrouwen gegeven. Door de stimulans die jullie gegeven hebben, heb ik dit kunnen bereiken. 

Bedankt voor alles!  

 

Veel liefs, 

Ester 
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