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“So long, and thanks for all the fish” 
(Douglas Adams) 
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Een promotie onderzoek is een onderneming die eigenlijk te omvangrijk is voor 

één persoon. Hoewel ik, om te beginnen iedereen wil bedanken die op enige 

wijze betrokken is geweest bij, en mij gesteund heeft in mijn promotie 

onderzoek, wil ik de volgende mensen met name bedanken: 

 

Allereerst mijn promotoren, prof. dr. ir. H.J. Busscher, prof dr. ir. W. Norde en 

prof. dr. H.C. van der Mei. In veel dankwoorden wordt de “tandem” Henk & 

Henny veelvuldig geroemd voor hun samenwerking (terecht overigens). Ik ben 

blij hieraan toe te kunnen voegen, dat met Willem op de bagagedrager, jullie 

voor mij een nog beter team zijn gebleken. Beste Henk, Willem en Henny, ik 

heb in de afgelopen vier jaar veel van jullie geleerd. Bedankt voor de 

mogelijkheid met jullie mee te fietsen, voor jullie inzet, input, vertrouwen, 

kritische blik, goede gesprekken en nog veel meer.  

 

Prof. dr. Y. Ren, prof. dr. ir. M. Cohen-Stuart en prof. dr. ir. M. van Loosdrecht 

wil ik danken voor het beoordelen van het manuscript. 

 

Hans Kaper en Joop de Vries wil ik bedanken voor hun hulp bij het praktische 

werk. Zonder jullie waren de hoofdstukken 3 tot en met 6 niet mogelijk geweest. 

Joop, heel veel dank voor al je geduld als ik weer eens aankwam met “Joop, de 

AFM doet weer raar. Kun je even kijken?”.  En ook voor je hulp bij de omslag 

en het drukklaar maken van dit boekje. 

 

Verder wil ik mijn kamergenoten, Astrid, Marco en Reza bedanken voor hun 

gezelligheid en nodige afleiding. Daarbij heb ik erg veel gehad aan de 

inhoudelijke discussies met jullie. In dit rijtje mag Pit, als “halve kamergenoot” 

niet ontbreken. Na jouw promotie was het erg lastig weer iemand te vinden die 

ik net zo leuk kon plagen (dat is me dan ook niet echt gelukt..). Bedankt voor je 

gezelligheid en je goed getimede peptalk op de fiets! 
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De “dames op het lab” wil ik bedanken voor de gesprekken tijdens het zoveelste 

(flow) experiment. Op het lab staan met jullie maakt het experimentele werk 

zoveel leuker! En Minie, gedeelde smart is inderdaad halve smart. 

 

Beste Ina en Ellen, bedankt voor alle klusjes die jullie me uit handen hebben 

genomen. Ellen, heel erg bedankt dat je mij veel frustratie hebt bespaard, door je 

hulp met de lay-out van dit proefschrift. 

 

Geen afdeling is compleet zonder goede koffie- en lunch- en andere pauzes. 

Daarom wil ik iedereen van de disciplinegroep BME bedanken voor de 

gezelligheid en de zo belangrijke “loze gesprekken” tijdens deze “kwartiertjes”. 

Met name René, Daniëlle, Annet, Debbie, Theerthankar, Adam, Prashant en ook 

Guru, Mihaela, Isa en Roelien, dank jullie wel voor de interessante en leuke 

gesprekken. Debbie, ik ga de ziekenhuisdiners écht missen. 

 

Beste Cynthia, Igor, Kalle, Laura en Anika. Zonder jullie steun en begrip tijdens 

dit project had ik het echt veel zwaarder gehad. Vanaf nu komt er weer meer tijd 

om leuke dingen te gaan doen. Beloofd! 

 

Laura, dankjewel voor het zetje dat je me gegeven hebt toen ik bij jou mijn 

afstudeeronderzoek deed. Jij bent echt een sturende factor geweest om zelf ook 

een promotie onderzoek te gaan doen. 

 

Hetzelfde geldt voor jou Anika, daarom vind ik het des te leuker dat we niet 

alleen onze studie “samen” hebben gedaan, maar dat je ook mijn paranimf wil 

zijn. Bedankt voor alle hulp rondom het proefschrift. 
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Beste Eefje, jij was juist een sturende factor tijdens mijn promotie onderzoek. Je 

had altijd tijd om me te helpen op het lab of om mij even de kans te geven stoom 

af te blazen. Erg leuk dat ook jij mijn paranimf wil zijn. Bedankt voor alles! 

 

Als laatste mijn directe familie. Beste Jarno, Linda en Maarten, bedankt voor 

jullie begrip en hulp tijdens mijn promotie onderzoek. Jullie aanwezigheid thuis 

hebben mijn Groningse start makkelijker gemaakt en mede daardoor gezorgd 

voor een mooi eindresultaat. Ik kan jullie daar niet genoeg voor bedanken.  

 

Zonder de niet aflatende steun en het vertrouwen van mijn ouders waren de 

afgelopen jaren heel anders verlopen. Pa, ik geloof dat het wel eerlijk is om te 

zeggen dat we allebei een roerige vier jaar achter de rug hebben. Ik ben blij dat 

alles goed is gekomen en dat je mij ondanks alles hebt geholpen waar en 

wanneer ik het nodig had. Moeders, ook jij bedankt voor alles dat je in de 

afgelopen jaren voor me gedaan hebt. Door al die kleine dingen die je mij uit 

handen hebt genomen, kon ik me veel beter op mijn onderzoek richten.  

 

Dit alles was echter nooit tot stand gekomen zonder de stimulerende woorden 

van mijn “tweede moeder”. Helaas heeft zij nooit van dit avontuur geweten, 

maar ik weet zeker dat mijn oma dit geweldig mooi zou vinden. Aan haar is dit 

werk dan ook opgedragen. 

 

Allemaal bedankt voor vier onvergetelijke jaren. 
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