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Na hard zoeken naar een multidisciplinaire promotieplaats was ik erg enthousiast toen ik vier 

jaar geleden kon beginnen bij de vakgroep BME. De leuke en leerzame tijd die daarop volgde 

waren niet mogelijk geweest zonder de mensen uit mijn werk en privé omgeving, van wie ik 

een aantal personen speciaal wil noemen.  

 

Beste Willem Norde, ik voel me vereerd dat ik jou eerste promovendus mag zijn. Door jou 

vriendelijke en geinteresseerde houding en uitgebreide kennis van colloïdale interacties heb ik 

onze samenwerking erg kunnen waarderen. 

 

Henny van der Mei, jou praktische instelling, kritische blik en oog voor detail waren 

onmisbaar om dit proefschrift te maken tot wat het nu is.  

 

Henk Busscher, jou betrokken en inspirende begeleiding heb ik altijd erg gewaardeerd. 

Verder wil ik je bedanken dat ik zoveel van je te hebben kunnen leren zowel over mezelf als 

op wetenschappelijk gebied.  

 

Prof. Dr. A. J. Schouten, Prof. Dr. M. A. Cohen Stuart, Prof. Dr. S. Bulstra bedank ik voor de 

beoordeling van het manuscript.  

 

Joop de Vries, ik wil je graag de hulp bij de interpretatie van de AFM en XPS data en het 

maken van de omslag van dit boekje.  

 

Hans Kaper, bedankt voor het opstarten van het borstel onderzoek en onze nuttige 

samenwerking. 

 

Ina en Ellen, bedankt voor het zo goed draaiende houden van alle administratieve zaken en 

dat ik altijd bij jullie binnen kon lopen. Verder wil Ina speciaal bedanken voor de hulp met de 

de opmaak van dit proefschrift.  
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Irina Cringus and Reza Nejadnik I would like to thank you for continuing in the “brush” 

research. 

 

Chris van Hoogmoed bedankt voor het beantwoorden van al mijn vragen over de 

administratie rondom en de opmaak van een proefschrift.  

 

Mijn collega’s bij BME wil ik bedanken voor de gezellige samenwerking en koffiepauzes. De 

interesse van zowel het ondersteunend als het wetenschappelijk personeel in mijn onderzoek 

heb ik altijd erg kunnen waarderen. Speciaal wil ik Prashant, Eefje en René en Marco 

bedanken voor de gezellige tijd samen.  

 

Dewi, bedankt voor de nuttige en vooral leuke tijd die we de op kantoor hebben gehad.  

 

Pit, ik vond het ontzettend gezellig dat je bij ons op het lab kwam werken, mijn kamergenoot 

werd en ik hoop dat we nog vaak samen gaan klimmen.  

  

Beste Niels, bedankt voor de fijne samenwerking en al onze serieuze en minder serieuze 

gesprekken.  

 

Lieve Annet, na reisgenoten, studiegenoten en huisgenoten te zijn geweest, heb ik het heel erg 

fijn gevonden dat we ook nog collega’s waren en dat je mijn paranimf wilt zijn.  

 

Ellen, mijn grote zus, erg leuk dat je mijn paranimf wilt zijn, ik weet zeker dat we het samen 

in ganzenpas geweldig gaan doen.  

 

Pap en mam, bedankt dat jullie mij altijd gesteund en aangemoedigd hebben om te gaan leren 

en door te studeren.  

 

Lieve Ate, je was er altijd voor me tijdens de leuke en minder leuke tijden en ik vind het 

geweldig om mijn leven met jou te delen.  
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