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DANKWOORD

Prof. dr. Morré, beste Servaas. Bij jou is het allemaal begonnen. Mijn eerste babystapjes in het 

onderzoek zette ik toen ik als jonkie bij je kwam solliciteren voor een HBO stage. Ondanks dat 

er af en toe gepiept en gekreund werd, zegt het genoeg dat ik 7 jaar na dato nog steeds bij je 

rondloop. Ik wil je oprecht bedanken voor alle mogelijkheden die je mij hebt aangeboden. Je 

commentaren en kritieken waren vaak het wachten waard, en je hebt mij een uniek voorbeeld 

gegeven van hoe tijd soms erg relatief kan zijn. Een week aan werk kan gedaan worden in een uur, 

maar een klusje van een uur… daar gaat soms wat meer tijd overheen. Daarnaast kan ik alleen 

je jij. Al met al heb jij voor de unieke sfeer gezorgd die ons lab “ons lab” maakte. Ook al scheiden 

onze wegen binnenkort, ik weet zeker dat een nieuwe samenwerking niet ver te zoeken is.

Dr. Ouburg, beste Sander. Als ik zeg dat alles bij Servaas begonnen is, dan weet jij natuurlijk wel 

beter. Want op de eerste dag van mijn afstudeerstage was het niet Servaas die toegang voor 

me regelde, of mij uitlegde wat mijn stage nou precies in zou houden. Zeven jaar lang heb jij 

er voor gezorgd dat plannen realiteit werden, eerste versies omgezet werden naar artikelen, en 

ongemotiveerde HBO studentjes tot onderzoekers werden gesmeed. Het spreekt voor zich dat 

zonder jou dit boekje er nooit was gekomen. Sander, ik wil je heel erg bedanken voor alle hulp 

die je mij hebt geboden. Jij was bij alle hoogtepunten, zoals de acceptatie van mijn eerste artikel, 

maar ook bij alle dieptepunten. Het geloof dat jij altijd in me had is zeker niet in dovemans oren 

gevallen. Misschien verdien je wel het meeste lof om het feit dat je na 7 jaar nog geen mental 

breakdown hebt gehad nadat ik wederom een potje heb lopen klagen over het een of het ander. 

Hopelijk kunnen we in de toekomst vaker samen boven een artikel staan (in Nature ofzo).

Roel en Jolein, ook wel bekend als de ruggengraat van het lab. Aan jullie heb ik veel van mijn 

praktische skills te danken. In een setting waar constant nieuwe gezichten verschenen en 

weer verdwenen, waren jullie de vaste waarden die identiteit gaven aan de Immunogenetica 

en Tubascan. Maar daarnaast zorgden jullie er ook voor dat de gezelligheid erin bleef door 

middel van zang, spel, en eten. Het maakt me niet uit waar mijn toekomst me heen leid, als er 

weer pulled chicken of appeltaart gemaakt wordt wil ik hier graag van op de hoogte worden 

gehouden! En met appeltaart bedoel ik natuurlijk die van jou Jolein. Alle anderen staan daarbij 

niet in vergelijking. Roel, de Chlamydia-song dag was er één om nooit te vergeten. Misschien 

zet ik hem wel op mijn CV… onder “Other skills”. Het was weer gezellig. Tot de volgende keer.
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Je bouwt een speciale band op met mensen die hetzelfde pad bewandelen. Daarom wil ik in 

het speciaal al mijn co-promovendi bedanken voor hun steun en vertrouwen. Eleanne, ik denk 

dat niemand beter weet dan jij wat de frustraties en pijnpunten van mijn promotie waren. Je 

gesprekken waren altijd zeer interessant, of ik er nu actief aan mee deed of niet. Nu je weg bent, 

is de werkkamer er alleen maar kouder op geworden. Ik wil je niet alleen bedanken voor je steun 

tijdens de zware tijden, en de gezelligheid tijdens het mooie weer, maar ook heel veel succes 

wensen met je eigen promotie! Als iemand het kan, dan kan jij het vast ook. Beste Dewi, het 

HBO ligt alweer ver achter ons, en voor een tijdje leken we allebei vast te zitten bij Servaas. Nu 

zijn we allebei eindelijk verlost. Ik wens je het beste, en dank je voor je hulp met het artikel, en 

het sfeer maken. Beste Melissa, ik wil je heel erg bedanken voor je geweldige review hulp. Je 

promotie is helaas niet gelopen zoals je zou willen, maar ik hoop dat je nu je pad naar geluk hebt 

gevonden. Beste Omaima, bedankt voor je aanwezigheid in de groep. Ik hoop dat je promotie 

voorspoedig gaat wanneer ik weg ben. Beste Rivka, dank je voor de zeer uitgebreide hulp en 

samenwerking aan de Valbiome artikelen. Beste Bernice, jou stukje is toepasselijk aan de late 

kant. Maandagen en woensdagen werden een stuk verdraagzamer door jouw aanwezigheid. 

Dank je dat je er altijd was om tegen aan te klagen, en de sfeer te verbeteren.

Ook wil ik graag al mijn andere labcollegas bedanken. Stuk voor stuk hebben jullie aan de 

geweldige sfeer in onze groep bijgedragen. Anne, Mansi, and Karen, you set a great example 

for me to follow into the future. I hope I become just as skilled, fun, and ambitious as you three. 

Wies, dank je voor de gezelligheid. Hopelijk begin je snel aan je eigen PhD avontuur. June, als 

frisse wind ben je door de groep komen waaien. Ik kijk met plezier terug naar de boottochtjes. 

Bedankt voor de leuke tijd.

Beste Maria en Thirza, nadat ik vele stagairs voorbij heb zien komen kan ik met een gerust hart 

zeggen dat jullie bovengemiddeld zijn. Jullie hebben me in laten zien dat studenten begeleiden 

geen straf is. Naast dat ik jullie allebei wil bedanken voor alle inzet en gezelligheid, wil ik Maria 

extra bedanken voor haar geweldige werk aan het artikel dat in dit boekje te lezen is.

Al mijn collega’s bij ISD / Microbiome, ik heb veel van jullie mogen leren. Linda, dank je voor de 

praktische hulp tijdens het sequencen, en het inzicht in de IS-pro. Dries en Martine, zonder jullie 

geweldige technische kennis en kritische blikken, zou dit boekje niet zijn geworden wat het nu 

is. Dries, met je begeleiding tijdens het Valbiome project heb je eigenhandig mijn interesse in 

microbiota gecultiveerd. Afhankelijk van waar mijn toekomst mij heen leid, ben jij wellicht de 
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meest invloedrijke persoon geweest tijdens mijn promotie. Het dubbelchecken van datatables 

zal ik nooit meer vergeten (beloofd). Heel erg bedankt, en hopelijk kunnen we in de toekomst 

vaker samenwerken.

Beste Coen en Janneke, vanaf dag één kon ik altijd met mijn kweek vragen bij jullie terecht. 

Ik waardeer jullie hulp onvoorwaardelijke hulp oprecht. Sanne en Savannah, ook al is het 

onwaarschijnlijk dat jullie dit boekje ooit onder ogen krijgen, wil ik jullie toch bedanken voor 

jullie gezelligheid en de geweldige hulp bij het celkweken.

Vrienden van thuis, bedankt voor alle mentale steun en ontspanning die jullie me in de loop 

van de jaren geboden hebben. Het is mooi om te zien dat, ondanks onze soms achterlijke 

mentaliteit, we toch allemaal de uitdagingen in het leven het hoofd bieden en onze eigen 

successen behalen.

Mam en Pap, ik wil jullie bedanken voor alle steun die jullie me door de jaren heen hebben 

gegeven. Financieel hebben jullie er altijd voor gezorgd dat alles mogelijk was. Daarnaast was 

er thuis altijd een warme prak en een relaxte sfeer te vinden, om het gehalte ongezond voedsel 

en stress wat in te perken. Van iedereen thuis wil ik Jane speciaal bedanken. Jane, dank je wel 

voor je interesse in mijn boekje, en dat je een poging hebt gedaan om mijn Engelse vaardigheid 

wat op te schroeven. Pien en Sarah, van jullie heb ik twee belangrijke dingen geleerd. De 

eerste is dat het niet uitmaakt of je nu als een gek op je doel af rent, of rustig en berekend je 

tijd neemt. Zolang je ervoor gaat, kom je er toch wel. De tweede is dat eten belangrijker is dan 

Elke pad in het leven heeft zijn obstakels. Zonder namen te noemen wil ik toch diegene bedan-

ken die mij hebben geleerd dat frustratie en motivatie vaak hand in hand gaan.

-

beerd wat meer licht te brengen in de soms saaie kamers van het MF en O|2 gebouw. En 

hoewel die artistieke visie niet altijd werd begrepen door de massa, ben ik trots op wat wij 

hebben gecreëerd. Gelukkig is afscheid voor ons een onwerkbaar begrip. Onze commissie 

zal in de toekomst wederom nodig zal zijn. En zoals altijd sta ik paraat!


