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Dankwoord 
 
 
 
Ik heb het lang kunnen rekken, maar het lijkt nu echt af te zijn. Van eind 2003 tot 
en met eind 2009 heb ik mij meer dan 100% kunnen uitleven in de speeltuin die 
MCN heet. In talloze wetenschappelijke projecten heb ik kennis kunnen maken 
met een grote verscheidenheid aan onderwerpen en onderzoekstechnieken. 
Gedurende die tijd heb ik dankzij collega's, vrienden en familie een fantastische 
tijd gehad. 
Op zoek naar een goede stage plek begon dit traject in 2001 tijdens een gesprek 
met Guus. Guus, ik kon toen nog niet vermoeden dat ik een decennium later 
onveranderd enthousiast op de VU rond zou lopen. Ik ben je dankbaar voor het 
feit dat je gedurende al die jaren dankzij jouw brede interesse en strategische 
manoeuvres nieuwe uitdagingen wist te bedenken en realiseren. Daardoor heb ik 
me in afgelopen jaren in van alles kunnen storten, van hypermoderne proteomics 
dataset tot en met panels BXD muizen. Sabine, ook jou ben ik zeer dankbaar 
voor je onuitputtelijke wetenschappelijke enthousiasme en energie. Proefschrift 
overleg sessies met jullie duurden steevast tot ver na reguliere werktijd en 
leidden altijd tot nieuwe inzichten en experimenten. Lique, jij hebt mij tijdens 
mijn stage 2002–2003 essentiële dierexperimentele technieken bijgebracht die ik 
tot op de dag van vandaag toepas. Marcel, jou enthousiasme voor operante taken 
is op mij overgeslagen, evenals de XL macro's die daarmee gepaard gingen. 
Mieke, bedankt voor jouw hulp bij de locale toediening ratten studies en de 
eerste farmacologische experimenten in de muisjes (wat beten ze ons graag!). 
Rob en Halfdan, bedankt voor hulp bij experimenten en goede zorg voor dieren. 
Ton en Taco, bedankt voor jullie kritische blik op farmacologische interventies 
en zelfadministratie procedures en de manuscripten die daaruit volgden. 
Leontien bedankt voor jou feedback op dit proefschrift. En tot slot wat betreft de 
afdeling Anatomy en Neurosciences, Tommy, ik heb genoten van het samen 
nadenken en opzetten van nieuwe operante taken en onze fietstochten. Ik heb 
veel geleerd van jouw genuanceerde commentaar en scherpe manier van 
definiëren tijdens het schrijven van gedragspapers. Oliver, heel erg bedankt voor 
jouw hulp, en die van Anton en Rene, om Bk ruimtes in orde te krijgen zodat ik 
daar in 2005 muizen experimenten kon voorzetten. Jouw gestructureerde en 
grondige manier werken zijn een belangrijk voorbeeld voor mij geweest. Het 
screenen van de eerste BXD muizen was niets geworden zonder de hulp van Iris. 
Logistiek en dierverzorging en waren in goede handen bij Carool en Sara. In de 
periode dat ik geen dierproeven kon doen (eind 2005 – eind 2007) door 
verbouwingen heb ik leuke tijden beleefd achter de PC samen met Roel, Joost en 
Pim in een poging proteomics data te doorgronden. Pim, helaas is het bedrijf 
PiMaLogis nooit van de grond gekomen, maar de pijplijn gelukkig wel! Het 
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opzetten van de productie van viruspartikels in die periode was nooit gelukt 
zonder hulp William en mensen uit de groep van Joost Verhage, Erich en 
Ruben in het bijzonder. Yvonne, jij begon ook in 2001 bij MCN, bedankt voor 
je hulp in het moleculaire lab, tot op de dag van vandaag, met kloneringen, 
kleuringen, virus productie en niet te vergeten het organiseren van borrels en 
feesten. Bedankt dat je mijn paranimf wilt zijn! Rolinka, dankzij jouw nuchtere 
houding en rechttoe rechtaan aanpak waren we ruim vóór de officiële oplevering 
al met proeven in het MouseHouse begonnen en als vliegende keep heb je veel 
experimenten ondersteund. Jorn, bedankt dat jij, eerst als supergemotiveerde 
stagestudent en vervolgens als vaste kracht, de basis hebt gelegd voor grote 5-
CSRTT datasets. Christiaan, Bert en andere mensen van het UPC bedankt voor 
de fok van BXD lijnen. Ruud, jij raakte op een later stadium betrokken bij het 
werk beschreven in dit proefschrift, bedankt voor de goede verzorging van de 
muizen en jouw bijdrage aan de experimenten die uit mijn proefschrift volgden. 
Zonder de hulp van stage studenten Thomas, Antonia, Joost, Youssef, Gert 
Jan, Jorn, Chavely, Brenda, Martha, Sanne en Stefan zou het onderzoek nog 
een paar jaar langer geduurd hebben, dank jullie wel! In mijn begin AIO jaren 
heb ik waardevolle tips gehad van Floor, Eisuke, Edwin, Volker en vooral 
kamergenoot Michiel die met nietsontziende ironie het leven als AIO kon 
relativeren. Michel en Désirée, bedankt voor de super gezellige avonden die 
meestal begonnen in stelling en eindigden in de binnenstad. AIO kamer maatjes 
Harold en Danielle, ook jullie bedankt voor discussies en ontspanning tijdens 
koffiepauzes, fietsen en hardlopen. Brigitte, bedankt voor hulp met de 
papierwinkel die gepaard gaat met promoveren. Dankzij Sophie heb ik de wereld 
van multivariate statistiek beter leren. Dit proefschrift is mede tot stand gekomen 
dankzij de kritische inbreng van, samenwerking met, en goede werksfeer 
gecreëerd door: Andrea, Annemieke, Arjen, Bart, Bastijn, Eva, Evelyn, Jan, 
Jeroen, Jochem, Joost, Ka Wan, Loek, Marion, Mark, Marlène, Matthijs, 
Nelleke, Ning, Nutabi, Patricia, Peter, Pieter, Priyanka, Remco, René, 
Robbie, Ronald, Tariq en andere CNCR en Sylics collega's.  
Vrienden uit Wageningen en Roosendaal zorgden voor ontspanning tijdens 
feesten, kampeerweekenden en sport evenementen. Bart en Erik, met jullie kon 
ik onderzoekssuccessen en strubbelingen delen en dankzij mijn paranimf rol 
tijdens jullie promotie kon ik wennen aan het idee zelf ook ooit klaar te zijn. 
Erik, fijn dat je op 10 mei mijn paranimf wilt zijn! David en Pim, als ik jullie zie, 
altijd een goed gesprek. Paul, altijd in voor een nieuwe uitdaging, waar gaan we 
skiën?  
Elles, Bjorn, Claudia, Joyce en Sascha, bedankt voor jullie interesse, steun en 
gezelligheid gedurende al deze jaren. Sander, vriend, fietsmaatje en ingenieur 
met goede tips voor programmeren en data analyse, wat ben ik blij dat jij mijn 
broer bent! Dan mijn ouders, lieve pa en ma, jullie staan aan de basis van alles, 
hebben mij alle kans gegeven me te ontwikkelen. Bedankt dat jullie tot op de dag 
van vandaag als één blok achter me staan, wat ik ook doe. Femke en Casper, fijn 
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dat jullie de uitknop van mijn computer feilloos weten te vinden, wetenschap 
heeft extra kleur gekregen sinds jullie er zijn. Lieve Ilse, mijn reismaatje 
onderweg naar later, in het begin was jij mijn telefonische hulplijn, daarna mijn 
thuis, mijn dagelijkse steun en toeverlaat. Zonder jou was dit boekje nog lang 
niet af gekomen. Schatje, bedankt voor je begrip tijdens weekenden en avonden 
waarop mijn computer belangrijker leek, er zijn samen nog zoveel avonturen te 
beleven!  
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