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Een promotieproject is zelden een individuele aangelegenheid. Als je maar lang ge-
noeg mee bezig bent, dan zijn er vanzelf genoeg mensen die er direct dan wel zijde-
lings bij betrokken zijn of zich betrokken tonen, en zonder wie het dankwoord niet 
volledig zou zijn. Omdat je deze bladzijde leest is er een goede kans dat jij daar ook 
bijhoort. Daarom: dankjewel!

Toch wil ik enkele mensen in het bijzonder bedanken voor hun samenwerking, bij-
drage, steun of interesse gedurende de afgelopen jaren.
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ik al uit het lab weg was, en voor de gerichte en opbouwende feedback tijdens het 
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Matthijs, bedankt dat je mijn promotor wilde zijn, en voor je interesse en opbouwend 
commentaar, ook al spraken we elkaar niet dagelijks. 

Graag bedank ik ook de leden van de promotiecommissie (Christian Lohmann, 
Tommaso Pizzorusso, Guus Smit, Joost Verhaagen) voor hun bereidheid zitting te 
nemen in de commissie, en het commentaar op het proefschrift.

Sridhara, a big thank you for starting as a fantastic roomy, for being an ideal partner 
in activities of the widest range and in reflections on just about anything, and quickly 
ending up as someone I feel privileged to call my friend. I am happy to know you 
were part of things from the start ☺ Visiting India and attending your wedding was a 
special experience I would not want to have missed. Next time we will have to spend 
some time on the cover drive.

Alexander, bedankt voor je niet ophoudende behulpzaamheid en je bereidheid om je 
vaardigheden en kennis te delen met ons lesser mortals. Het was fijn om te weten dat 
zelfs de meest onbenullige vragen konden rekenen op een serieus antwoord. Bedankt 
voor de sfeer die je in het lab bracht, en natuurlijk ook bedankt dat je mijn paranimf 
wilde zijn, dat waardeer ik bijzonder!
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Hadi, my roommate for quite a while, and joint ‘senior PhD student’. It was com-
forting to know on more than one occasion we could email 24/7 and get a response 
pronto, our screens appearing frighteningly similar throughout the nights. Thanks for 
always being willing to help out and for providing chocolate ad supra libitum.

Iedereen in het Levelt lab (Boukje, Damian, Danielle, Jochem, Josephine, JP, Lidy, 
Marieke, Martijn, Matt, Robin, Sarra, Sitha, Susanne, Svetlana) bedankt voor alle 
kundige hulp en discussies in het lab, alle uitjes en trips naar hutjes op de hei en 
omdat ons lab toch een beetje ons wereldje was.

De muismensen (Gertjan, Marian, Gavin, Rainier en Lotte) zonder wie het werk be-
schreven in dit proefschrift niet uitgevoerd had kunnen worden. Bedankt!

Willem, bedankt voor je bereidheid om mij in te wijden in the nobele art of qPCR. Ik 
heb de vele gezellige uurtjes in jouw lab erg gewaardeerd, net als al je hulp, kennis 
en interesse. 

Graag bedank ik ook alle co-auteurs en anderen die hebben bijgedragen aan het 
project en met wie het erg prettig samenwerken was op het NIN (Bob, Joop, Ruben, 
Willem), de VU (Guus, Hans, Huib, Jaap, Ka Wan, Maarten, Pim, Roel) en het RMI 
(Frank, Joop, Marian).

Ger, bedankt voor het mij inwijden in de wetenschap, je begeleiding bij mijn eerste 
stage en voor je aanhoudende enthousiasme.

Marcia, Heidi en Ernita voor alle aanmoedigingen, interesse, behulpzaamheid en 
voor het altijd beschikbaar zijn voor een praatje.

De Kandel club (Albena, Arne, Bart, Jamilja, Odette, Sridhara) voor een vliegende 
start in het OIO bestaan en vele leuke discussies en uitjes.

Marjelle, waar schaar ik je onder? VU? NIN? DOCS? Genzyme? Dankjewel voor 
je uitgebreide adviezen toen ik solliciteerde bij Genzyme, het uitwisselen van onze 
proefschrift verwikkelingen van allerlei aard en verhalen op de werkvloer. 
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De RMI clan (Andrea, Cindy, Floor, Judith, Jurgen, Karlijn) en alle (andere) co-
AIOs (Albena, Bob, Dominique, Elly, Jan, Janneke, Jay, Kate, Keimpe, Maria, Tam, 
Tim en iedereen die ik onbedoeld niet noem). Bedankt voor alle gezelligheid binnen 
en buiten het lab, en het kunnen delen van alle ervaringen. 

Heel graag wil ik ook mijn collega’s bij Genzyme (Adrian, Alexa, Art, Ashwani, As-
trid, Bianca, Christien, Erica, Ivar, John, Marielle, Mascha, Sharon, Tamara en alle 
anderen) en Novartis (Anneke, Daniëlle, Kiki, Marlies, Michel, Natascha, Pieter, 
Sander, Sonja) bedanken voor de aanhoudende interesse en aanmoedigingen. Het is 
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Lieve Judith, eindelijk is het dan klaar. Dankjewel voor jouw eindeloze geduld, be-
grip, vertrouwen, aanmoedigingen en vele zetjes in de rug, steun, hulp en liefde. 
Gelukkig wist je wat het allemaal inhield, en niet alleen uit de flyer. Dankjewel ook 
voor je enorme hulp bij het lay-outen van het boekje. Alleen al om jou ben ik ontzet-
tend blij dat ik dit onderzoek ben begonnen, en evenzo dat het nu afgerond is. Ga je 
mee iets leuks doen?
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