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hebt. Jij zorgde ook dat de gezellige etentjes goed geregeld waren, zodat we
eigenlijk alleen achter je aan hoefde te lopen naar het restaurant.
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mij vind je het hartstikke gezellig. Ik heb vaak gelachen om jou openheid en je
West-Frieze eigenaardigheden.
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zullen hebben binnen de groep.
Ik was naar de afdeling gelokt met een mooie rode vloer, maar kwam in kamer
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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.
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gehouden. Ik hoop dat jullie een plek hebben gevonden die bij jullie past.
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force‑transducers die je zo snel mogelijk hebt gemaakt! Sorry dat ze altijd
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Hanneke en Wibo, bedankt voor alle data die jullie vezameld hebben en voor
de leerzame samenwerking.
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samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam kreeg ik niet
alleen waardevolle samples, maar ook een bron aan kennis. Beste dr. Folkert
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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.
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onderzoek. Bedankt, en ik hoop dat je uiteindelijk een lijn kan vinden uit alle
data.
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and your interest in all the ongoing projects amazing. Thank you.
Dr. Lucie Carrier, thank you for your help and critical suggestions on our
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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
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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
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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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