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Dankwoord 
 
 Dit is het dan, na vijf jaar en een beetje is dit het einde van mijn 
promotie en proefschrift. Ik heb in de afgelopen jaren veel geleerd, 
bijvoorbeeld dat ik soms nog een beetje meer geduld moet hebben. 
Daarnaast heb ik geleerd kort en bondig te formuleren, hoewel daar in de 
praktijk waarschijnlijk nog steeds weinig van is te merken. Vooral heb ik 
geleerd hoe te genieten van het bedrijven van wetenschap. 
 Voor ik mensen ga bedanken, wil ik graag nog even kort de aandacht 
vestigen op het Eric Bleumink Fonds. Dit fonds biedt studenten uit 
ontwikkelingslanden de mogelijkheid om dezelfde prettige en uitdagende 
ervaringen op te doen als ik in de afgelopen jaren. Wat mij betreft is dat een 
uitstekende reden om het fonds financieel bij te staan. 
 Hoewel ik verantwoordelijk ben voor de inhoud van dit proefschrift, is 
het beschreven werk niet alleen door mijn inzet tot stand gekomen, maar ook 
dankzij de hulp van een groot aantal anderen. Langs deze weg wil ik graag 
iedereen, die op zijn of haar manier een bijdrage heeft geleverd aan mijn 
proefschrift, heel hartelijk bedanken. 
 Een aantal mensen wil ik echter nog even persoonlijk bedanken. 
Allereerst mijn begeleider Bert Poolman. Bert, jij stond altijd klaar om mij een 
welgemeende ”schop onder mijn kont” te geven. Dit resulteerde meestal in 
een serie zeer succesvolle experimenten. Je was ook altijd bereid om mij bij 
te staan als het even wat moeizamer ging. Al met al, denk ik dat we het zo tot 
een prachtig einde hebben gebracht. Bedankt Bert! 
 Nadat het proefschrift klaar was, hebben Alan Mark, Arnold Driessen 
en Jan Engberts het werk nog eens grondig gecontroleerd en mij geholpen 
om ook de laatste foutjes er uit te halen; bedankt hiervoor. Jan, ik wil jou ook 
graag nog apart bedanken voor al je inzet bij de ”switch”-paper. Jouw 
vriendelijke en ondersteunende woorden hebben mij meerdere keren vooruit 
geholpen in lastige tijden. 
 Part of the scientific work presented in this thesis was performed in 
Dallas, at the University of Texas SouthWestern Medical Center, in the group 
of Paul Blount. Paul, thank you for your kindness and hospitality during my 
visits to Dallas. Also, I would like to thank all the Blount group-members who 
have helped making my visits very enjoyable both inside and outside the lab. 
A special word of thanks goes out to Paul Moe, he helped me during my first 
patch clamp experiments, and made life in the Blount-lab very lively and 
livable. Paul, thanks again for your help and for all the fun we had. 
 Naast de collega’s in Dallas, had ik in Nederland ook geweldige 
labgenoten, die het doen van experimenten tot een waar feest maakten. 
Tiemen, het was kort, maar krachtig en leerzaam. Mark, jouw hulp met de 
”GUVs” was geweldig, je hebt het verhaal echt op een hoger plan getrokken. 
Ria, dank voor alle wijze woorden, die vaak op het juiste moment zijn 
gesproken. Gea, jouw hulp bij het maken van de Knock-Out en herrie in het 
lab was onmisbaar. Esther, dank voor al je dropjes en gezelligheid. Sytse, je 
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hulp en inzichten bij al mijn DNA en RNA werk zijn erg gewaardeerd. Jason, 
thank you for all the candy and cinnamon gum, hope to see you again soon. 
 Mijn dank gaat ook uit naar de mensen, met wie ik al die tijd mijn 
kamer heb mogen delen. Elisa, bedankt voor al je goede zorgen, je was een 
fijne room-mate. Jolanda, het was dan maar voor één jaar, maar wel erg 
gezellig. Gert, dank voor het eilandje van rust dat je altijd was in een woelig 
lab, je bent een echte vriend.  
 Er waren ook collega’s van buiten het lab, die mij hebben geholpen. 
Alex en Marjon, bedankt voor jullie bijdrages aan de ”switch”-paper. Ook al 
spraken we niet altijd dezelfde taal, door onze verschillende 
wetenschappelijke achtergronden, het was leerzaam om met jullie samen te 
werken. De BioMaDe ”channel-protein group” was een andere makkelijk en 
prettig bereikbare bron van externe informatie. Bedankt voor het meedenken 
en de gezelligheid op woensdagochtend. Speciale dank ook voor Armağan, 
die samen met mij de patch-clamp in Groningen heeft opgestart. 
 De laatste collega’s die ik wil bedanken, zijn mijn nieuwe collega’s bij 
Brains-Online. Van Thomas Cremers kreeg ik de kans om bij jullie mijn 
technische vaardigheden uit te breiden. Ik voelde me vanaf de eerste dag 
prima bij jullie thuis en heb al veel nieuwe dingen geleerd. 
 Gelukkig heb ik niet alleen gewerkt in de afgelopen jaren. Ik heb op 
veel momenten met mijn vrienden kunnen genieten van weekendjes weg in 
het land. Ik hoop dat, nu het promoveren achter de rug is, er weer meer tijd is 
om jullie op te zoeken en om samen leuke dingen te doen. Vrienden van de 
sneak, jullie maakten iedere dinsdag tot een waarlijk feest, soms tot in de 
vroege uurtjes. Jullie waren er de ”good” en de ”bad  times”, veel dank voor 
jullie aanhoudende steun. 
 Tijdens mijn promotie heb ik ook kennis gemaakt met de vrienden en 
vriendinnen van Marijke. Jullie wil ik graag bedanken voor alle getoonde 
belangstelling in mijn promotie. 
 Tim, Erik, Marjolein, Pap en Mum: dank voor al jullie liefde, zorg en 
hulp in de afgelopen 30 jaar. Ik denk dat dit boekje een prachtig bewijs is van 
het feit dat we er iets moois van hebben gemaakt in die tijd. Nynke, Bernard 
en Maria, jullie hebben mij op een erg fijne manier opgenomen in jullie familie, 
hiervoor dank. Ondanks mijn gebrekkige Fries, voel ik me altijd prima thuis bij 
jullie in Gersloot. Ik hoop dat ik in de toekomst nog vaak langs mag komen.  
 Eric en Marieke, jullie zijn nog niet genoemd. Jullie bijdrage aan mijn 
proefschrift, geestelijke gezondheid en geluk in de afgelopen jaren is enorm 
geweest. Jullie hebben beiden op zowel wetenschappelijk gebied als 
persoonlijk gebied altijd voor mij klaar gestaan, wat mij betreft is jullie rol als 
paranimf een kleine weerspiegeling van deze bijdrage. 
 Marijke jouw liefde heeft mij ontzettend geholpen om dit proefschrift af 
te ronden. Je hebt je echt geweldig door de zware tijden geslagen, en mij 
altijd de juiste lichtpuntjes laten zien. Ik hoop dat je dat voor altijd wil blijven 
doen. LUVU. 
 

Joost




