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Mijn proefschrift is door heel veel mensen mede mogelijk gemaakt en die wil ik hiervoor 
graag allemaal bedanken! 

Allereerst gaat mijn dank uit naar mijn promotoren en co-promotor, voor al hun hulp en voor 
het in mij gestelde vertrouwen. Sue, je hebt me geleerd niet te beginnen met een experiment 
voor er een heldere proefopzet ligt. Je kritische blik vormt een goede combinatie met je 
vermogen om negatief ogende resultaten een positieve draai te geven. Enno en Jan, ik wil 
jullie heel hartelijk bedanken voor alle overleggen, discussies en al jullie suggesties voor mijn 
artikelen en proefschrift. 

 Sanne, misschien had ik jou eigenlijk wel als eerste moeten noemen, want zonder jou 
had mijn proefschrift er heel anders uitgezien en was het nu nog niet af geweest. Je bent 
een ontzettend harde werkster, die ook haar hand niet omdraait voor het minder spannende 
werk. Een nuchtere, ijverige en vrolijke collega die altijd voor iedereen klaarstaat. Ontzettend 
bedankt voor alles!
 Grace en Ilona, twee van ´De drie musketiers´. Wat ben ik blij om met jullie in het 
schuitje te zijn beland (letterlijk bij het derma-uitje, omdat jullie allebei ook ineens in januari 
jarig waren). Of het nu goed of slecht ging met mij of mijn project, jullie waren er altijd. Om 
mee te juichen, om mijn geklaag aan te horen en om jullie eerlijke mening en advies te geven. 
Fijn dat we meestal aan een half woord genoeg hebben (of iets meer bij uitspraken van ‘de 
lijst’) en dat we elkaar zo hard aan het lachen kunnen maken dat de hele afdeling ervan kan 
meegenieten. Jullie hebben ervoor gezorgd dat lang doorwerken bijna leuk werd. Later kwam 
Sabrina erbij als vierde musketier. Ik heb genoten van alle gezellige theekransjes, etentjes en 
bijzondere activiteiten - schieten, tuben, spacen, de Vap, sushi, alles op een stokje - en later 
de ontelbare Whatsapp gesprekken.
 Grace, dat wij het zó ontzettend goed met elkaar konden vinden toen we een week op 
congres naar Athene gingen had volgens mij niemand vooraf kunnen bedenken, zelfs wij zelf 
niet. Vanaf toen waren we naast collega´s ook vrienden en ik hoop dat dat nog lang zo blijft!

 Sander, bedankt voor je oprechte interesse, maar ook voor het vele geouwehoer. Onder 
de grote, stoere verhalen zit een gouden hart. Ik gok dat jij de drie musketiers nog het meeste 
hebt gemist toen we naar de ACTA vertrokken.
 Taco, bedankt voor je engelengeduld, zowel tijdens het inwerken als in de jaren daarna. 
Fijn dat de drempel zo laag is om je advies te vragen en dat je altijd tijd maakt voor een 
gezellig praatje.
 Christianne, fijn om met iemand te praten met veel onderzoekservaring en een scherpe 
analytische geest. Je zou minder aan jezelf moeten twijfelen!
 Maria, bedankt voor de fijne samenwerking (je duidelijke emoties en leesbare gezicht 
maken dit nog leuker en makkelijker). Ik heb genoten van je hilarische opmerkingen.
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 Sabrina en Tjitske, wat leuk dat ik het laatste anderhalf jaar van mijn promotie toch nog 
bij jullie heb mogen doorbrengen, zij het aan de andere kant van de muur. Hierdoor heb ik de 
kans gekregen jullie beter te leren kennen en te genieten van jullie positiviteit en humor.
 Irene, ik ben blij dat jij de andere kant van het histatine project hebt uitgeplozen. 
Ondanks dat een echte samenwerking niet van de grond kwam, hebben we vaak overlegd, 
wat me een completer en beter beeld van histatines heeft gegeven. 
 Kamran, bedankt voor je behulpzaamheid en voor alle peptides die je voor me hebt 
gemaakt. Als grootgebruiker van histatines was mijn onderzoek zonder jou echt onmogelijk 
geweest. 
 Petra, bedankt voor alle inzicht in persoonlijkheden, karaktereigenschappen en 
communicatie dat ik mede dankzij jou heb gekregen. 
 Sepanta, you did a good job handling our noise! I enjoyed your company in our 
‘kantoortuin’.

 Bedankt aan de volgende collega’s voor alle hulp, advies, gezelligheid en vermaak: 
Lenie, Jeroen, Hanneke, Lambert, Judith, Melanie, Chantal, Shakun, Esther, Michiel, Kim, 
Karen, Huib, Angela, Dorine, Toon, Floris, Henk, Wim, Margreet, Marianne, Heinze, Nivedita, 
Silvie, Saskia en Andrei.
 Bedankt aan alle dames van de WIRM voor alle gezelligheid buiten het lab!

 Ik heb ook het genoegen gehad om drie geheel verschillende studenten te mogen 
begeleiden. Pelle, heel gemotiveerd en leergierig, vooral waar het nieuwe laboratorium 
technieken betrof. Scott, een uiterst vriendelijke en galante jongeman, die in de wetenschap 
zijn plekje nog niet gevonden had. Marleen, super gemotiveerd om binnenkort een goede 
arts én wetenschapster te worden. Bedankt voor jullie inzet, mede door jullie ben ik nu 
docent. 

 Dear Amit, thank you for giving me the opportunity to learn new techniques in your lab. 
You and your staff gave me a warm welcome. Without this trip, I would not have experienced 
what a beautiful country Israel is. 
 Oliver, Dongmei, Henri, Daniel and Dr. Lindeboom, thank you all for the effort and 
support in providing us with gingiva tissue.
 Bedankt aan alle patiënten die huid of gingiva hebben afgestaan, dat ik mocht 
gebruiken voor mijn onderzoek. 
 Mijn dank gaat ook naar de leden van de STW-gebruikerscommissie voor hun nuttige 
input, en aan de leden van de leescommissie voor de tijd en energie die zij in het lezen en 
beoordelen van dit proefschrift hebben gestoken.

 Mieke en Rianne, het was gezellig om met jullie een huis te delen. Ik vond het fijn om 
samen met jullie in Amsterdam terecht te komen en samen naar vrienden in Nijmegen en 
omstreken te reizen.
 Rianne, bedankt voor de morele support en je luisterend oor. Het leven van een PhD 
student gaat niet altijd over rozen en dat weet jij als geen ander. Ondanks dat onze projecten, 
afdelingen en begeleiders compleet verschillend waren, liepen we tegen dezelfde obstakels 
aan. Bedankt ook voor alle lol die we hadden tijdens onze wekelijkse NCIS avond, geocache-
wandelingen en niet te vergeten de heerlijke vakanties naar de andere kant van de wereld!
 Nijmegen buddy’s Nicole, Jacqueline, Carolien, Mariska en Nicolien, en Londen buddy 
Linda:  Helaas zien we elkaar wat minder door de drukte en de afstand, maar met jullie is het 
altijd gezellig!
 Beste dolfijntjes, dank jullie wel voor de sportieve uurtjes en de gezelligheid tijdens 
en buiten onze trainingen. Bedankt Marna voor de gezellige uren die we in de Sloterplas 
hebben gezwommen. Bedankt Pilar voor de mooie tochten die we samen buiten hebben 
gezwommen. Ik hoop dat er nog vele volgen.

 Robbert, Yoeri en Natascha, lieve broers en zus, wat ontzettend fijn dat we elkaar elke 
maand een volledig weekend zien. Ik vind het heerlijk om jullie ongezouten mening te horen 
en om eindeloos spelletjes te spelen. Deze weekenden is er leven in de brouwerij!
 Lieve mama en papa, zonder jullie goede zorgen en opvoeding  had ik niet gestaan 
waar ik nu sta. Bedankt voor de onvoorwaardelijke liefde en steun!




