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Ik heb een ontzettend leuke tijd gehad als OIO, mede dankzij het interessante 

onderzoek waar ik aan heb gewerkt, maar vooral ook dankzij de mensen die 

(indirect) bij deze periode betrokken zijn geweest. Daar wil ik iedereen dan ook 

hartelijk voor bedanken! Een aantal via dit dankwoord, maar eigenlijk is dit 

hoofdstuk nog veel langer.

Allereerst mijn familie, die me altijd het gevoel geven trots op me te zijn, ook 

al snappen jullie weinig van wat ik doe. Lieve papa en mam, jullie hebben me 

altijd gesteund in alles wat ik heb gedaan en wilde worden. Doordat jullie voor 

me klaar stonden, kon ik bijna alles doen wat ik wilde, ook al was het soms wat 

veel tegelijk. Pap, nu mama er niet meer is doet u extra hard uw best om voor 

Elvira en mij te zorgen en dat doet u fantastisch! Ik houd van u!

Lieve Elf, soms zijn we zo anders dat we het er over eens zijn dat ik wel 

geadopteerd moet zijn. Toch kan ik me geen betere evil twin wensen. Toen ik 

mijn eerste prijs won en jou belde, was je vooral chagrijnig dat ik zo laat belde 

(dat viel trouwens best mee, ik was alleen dat uurtje tijdsverschil vergeten). 

Toch lag er toen ik thuis kwam een kaart om me te feliciteren, ook al (en ik 

citeer:) “weet ik niet precies wat het inhoudt”. Ik weet het onderzoek je niet zo 

interesseert, maar dat je wel net zo trots op mij bent als ik op jou. Love you!

Erik, ‘familie kies je niet, die krijg je’. Ik had het slechter kunnen treffen. 

Doordat zeuren jouw hobby is, viel mijn geklaag als het tegen zat helemaal niet 

zo op. Het is dat het niet mag tijdens m’n promotie, anders had ik je gebeld 

als ik er niet uitkom.

Essentieel voor mijn promotie waren natuurlijk mijn promotor dr. Ger Stienen 

en mijn co-promotor dr. Jolanda van der Velden. Jullie vormen een goed team 

om een OIO te begeleiden.

Jolanda, jouw enthousiasme voor het onderzoek is heel motiverend. Ondanks 

dat je zo druk bent met allerlei projecten en het onderwijs, maak je tijd voor 

overleg (om het dan weer een uur of dag te verzetten…). Nog belangrijker is je 

sociale kant, daardoor is het prettig om met jou te werken. 

Beste Ger, jij en ik hebben niet hetzelfde ritme. Ik heb me vaak geïrriteerd aan 

jouw eindeloze perfectie, maar ik heb er zeker ook van geleerd. En je geduld en 

bereidheid om dingen aan me uit te leggen of me te helpen heb ik ontzettend 

gewaardeerd.
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Ook met de rest van onze groep heb ik het getroffen. Nazha, jij bent altijd 

bereid om iemand te helpen, zeker het eerste jaar heb ik daar veel aan gehad. 

En je bent natuurlijk een ontzettend grappig, sexy mens! 

Viola, gedeelde smart is halve smart. Of het nou ging om eindeloos veel harten 

hakken of om irritaties over projecten, we hebben elkaar er goed doorheen 

gesleept! Het is jammer dat we onze projecten niet meer konden combineren, ik 

vond onze gezamenlijke experimenten het leukst. En natuurlijk alle congressen 

waar we allebei heen mochten, bijna net zo leuk als vakanties!

Nicky, ik was altijd blij als we tegelijk myo’s gingen meten, dan was het veel 

gezelliger. Bedankt voor alle proeven die je (zeker op het laatst) voor me gedaan 

hebt. Jij zorgde ook dat de gezellige etentjes goed geregeld waren, zodat we 

eigenlijk alleen achter je aan hoefde te lopen naar het restaurant.

Ruud, ik vind jouw nuchtere kijk op het werk heerlijk. Jouw ‘doe-maar-

normaal-…’ houding is lekker relativerend. Het is niet altijd makkelijk om info 

bij je los te krijgen, maar volgens mij zie, hoor én weet je alles. Op het lab was 

jou plek naast de mijne, op de gang waren onze kamers naast elkaar en straks 

tijdens de promotie sta je ook naast me. Ik ben heel blij dat je mijn paranimf 

wilt zijn!

Paul, we hebben niet veel samengewerkt, maar deelden wel een kamer. Je klaagt 

tegen iedereen over hoe zwaar je het hebt op een vrouwen-kamer, maar volgens 

mij vind je het hartstikke gezellig. Ik heb vaak gelachen om jou openheid en je 

West-Frieze eigenaardigheden.

Diederik, jij kwam je bezighouden met een heel andere aanpak van het HCM 

project, maar paste gelijk goed in de groep. Zelfs je bril is een hit ;p. Heel veel 

succes met het afronden van jouw proefschrift.

Coen, jij bracht veel nieuwe kennis en veel gezelligheid in de groep. Ik vind 

het knap hoe snel en schijnbaar makkelijk je jouw onderzoek tot een succes 

maakt.

Emmy, Josine, Max en Rosalie en ik hoop dat jullie ook een hele leuke tijd 

zullen hebben binnen de groep.

Ik was naar de afdeling gelokt met een mooie rode vloer, maar kwam in kamer 

B-138 terecht. Zonder rode vloer, maar verder de beste kamer op de gang. Beste 

Everaldo, jouw eerste advies (“Ik zou niet bij het raam gaan zitten.”) leverde 

me een hele prettige werkplek op, wat het weer ook deed. Jouw uitermate 
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relaxte houding gaf mij het vertrouwen dat het altijd wel goed komt. 

Yeun Ying, als jij midden op de dag de tijd neemt voor een powernap, snap 

ik niet waar je de rust vandaan haalt. Ook jij lijkt een rustige kamergenoot, 

totdat je flink te keer gaat tegen de computer J. Ik vind het knap hoe je altijd 

doorzet en je werk een draai weet te geven zodat het voor jou ‘klopt’. Bedankt 

dat ik de afgelopen maanden tegen je aan heb mogen zeuren. Heel veel succes 

met je opleiding en gezinnetje!

Koos en Jaqueline, jullie hebben maar even het bureau in het hoekje bezet 

gehouden. Ik hoop dat jullie een plek hebben gevonden die bij jullie past. 

Amanda, jij hebt me laten zien dat er meer wetenschap is buiten de VU. 

Bedankt voor alle gesprekken.

Gerrina, voor jou moest er een nieuw bureau in de hoek komen en moesten 

we de hele kamer verbouwen. Gelukkig fleurde de boel wel op met je komst. 

Bedankt voor de lol tijdens het ‘5-minuten-vrij-spreken’. Oh ja, en pas een 

beetje op Paul…

Amanda, Andreas, Atilla, Caro-Lynn, Charissa, Christine, Cora, Daniel, 

Diederik, Dorien, Duncan, Ed, Emmy, Ester, Everaldo, Evi, Frances, Gerrina, 

Inez, Ingrid, Jan, Jan-Willem, Jaqueline, Josine, Jurjan, Kakkhee, Koen, Loek, 

Lonneke, Louis, Lynda, Margreet, Max, Melanie, Michiel, Nazha, Nicky, Nora, 

Paul, Regis, Robert, Ronald, Rosalie, Ruud, Sylvia, Sylvia, Viola, Wineke, Yeun 

Ying: bedankt voor alle leuke momenten op het lab, tijdens de lunch, de borrels 

en op TPO. 

Hans en Aimee, jullie wil ik bedanken voor alle hulp bij de dingen die er nog 

extra bij komen kijken naast het onderzoek. Het is heerlijk dat jullie weten 

hoe alles geregeld is en ik denk dat ik jullie voor meer moet bedanken dan ik 

eigenlijk weet.

Foppo, Duncan en Andreas, bedankt voor het repareren van alle onderdelen 

die noodzakelijk waren voor de myo-metingen, maar waar ik niets van snap.

Iedereen in de werkplaats bedankt voor het kunnen en willen maken van 

ongeveer alles wat je kunt bedenken (of alleen maar vaag omschrijven…) en 

de gezelligheid bij alle uitjes. En mijn speciale dank voor Peter, voor alle 
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force-transducers die je zo snel mogelijk hebt gemaakt! Sorry dat ze altijd 

tegelijk en op cruciale momenten stuk gingen. 

De studenten die hun stage bij mij hebben gelopen: Anouk, Rozemarije, 

Hanneke en Wibo, bedankt voor alle data die jullie vezameld hebben en voor 

de leerzame samenwerking.

Ook buiten de afdeling Fysiologie heb ik met fijne collega’s gewerkt. Dankzij de 

samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam kreeg ik niet 

alleen waardevolle samples, maar ook een bron aan kennis. Beste dr. Folkert 

ten Cate en dr. Michelle Michels, jullie hebben mij veel inzicht gegeven in de 

klinische relevantie van ons onderzoek. Door jullie enthousiasme werden de 

resultaten veel levendiger. Dr. Dennis Dooijes en dr. Marjon van Slegtenhorst 

wil ik bedanken voor het uitgebreide beantwoorden van al mijn vragen omtrent 

de genetica, jullie uitleg heeft me veel geleerd.

Wessel, het muizenproject was een van de lastigste waar ik aan heb gewerkt. 

Maar ook interessant, dankzij jou weet ik nu veel meer van MRIs en klinisch 

onderzoek. Bedankt, en ik hoop dat je uiteindelijk een lijn kan vinden uit alle 

data. 

A priceless amount of human cardiac tissue was kindly provided by prof. dr. 

Cris dos Remedios. Your tissue-bank is invaluable for the cardiac research field 

and your interest in all the ongoing projects amazing. Thank you.

Dr. Lucie Carrier, thank you for your help and critical suggestions on our 

manuscripts. Dr. Saskia Schlossarek, you quickly performed all the mRNA 

analyses for us, which meant a great contribution to the Circulation paper. 

Thank you for that and for showing me around your lab. I really enjoyed my 

visit!

Dr. Folkert ten Cate, dr. Dennis Dooijes, dr. Tjeerd Germans, prof. dr. Bert van 

Rossum, dr. Regien Schoemaker, prof. dr. Tangelder, hartelijk bedankt voor 

jullie deelname aan mijn promotiecommissie, ik kijk uit naar jullie vragen. I 

also would like to thank prof. dr. Corrado Poggesi for reviewing my thesis and 

being part of my promotion committee.
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En dan nog de mensen die niets met het onderzoek te maken hebben: mijn 

vrienden. Jorine, Faustine en Esther, jullie kennen me al een eeuwigheid. 

We zijn allemaal een heel andere richting op gegaan, maar onze basis is altijd 

goed. Door ieders eigen kwaliteiten en wederzijds respect vullen we elkaar 

mooi aan. Dank voor jullie steun en toeverlaat!

Rianne en Marjolein, het is moeilijk aan mensen uit te leggen dat een week 

Zoka wel degelijk vakantie is. Jullie snappen dat het af en toe nodig is om even 

te ontsnappen aan de werkelijkheid. Bedankt voor alle lol.

On Ying, het enige wat ons onderzoek gemeen heeft, is fosforylatie. Toch wilde 

je mijn Rubicon-aanvraag eens kritisch bekijken en heb jij een heel heldere kijk 

op de academische wereld. Bedankt voor je adviezen en de lekkere etentjes.

Marjolein, lieve CM, toen ik jóu belde vanuit Oxford dat ik een prijs had 

gewonnen vond je dat net zo cool als ik. Ook tijdens de rest van mijn promotie 

hebben we onder het genot van roze-bubbeltjes-wijn alle hoogte- en dieptepunten 

doorgesproken. Die avondjes maakten het promoveren niet alleen makkelijker, 

maar ook een stuk leuker. Bedankt dat je ook mijn paranimf wilt zijn en me te 

helpen om m’n promotie tot op het laatste moment een succes te maken.
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