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Dit proefschrift zou als motto kunnen hebben “beter laat dan nooit”, want het heeft 
wel erg lang geduurd voordat mijn promotieonderzoek geheel was afgerond. Maar nu 
is het eindelijk zo ver en kan ik middels dit dankwoord iedereen bedanken voor de 
vriendschap, collegialiteit en betrokkenheid die ik tijdens mijn jaren bij MDL heb 
ervaren. 
 
Zonder (co-)promotor geen promotie: dankjewel Peter en Klaas Nico voor jullie 
begeleiding! Peter, waarschijnlijk weet je dit niet, maar telkens na overleg met jou over 
onder andere rare resultaten zag ik weer licht aan het einde van de onderzoekstunnel. 
Klaas Nico, je bent halverwege mijn AIO-tijd bij MDL in het diepe gegooid. 
Dankjewel voor je dagelijkse begeleiding die geresulteerd heeft in een proefschrift 
waar ik tevreden mee ben. 
 
De twee personen die ik bijzonder veel dank verschuldigd ben zijn Janette en Mariska. 
Heel erg bedankt voor al het werk dat jullie verzet hebben, maar meer nog voor jullie 
interesse in mijn wel en wee tijdens mijn AIO-jaren. Ik ben blij dat jullie mij ook nog 
tijdens de laatste loodjes, de openbare verdediging, terzijde willen staan. 
 
Han, mijn andere MDL-baas. Na het vertrek van Olaf en Michael nam jij Janette en 
mij onder je hoede en konden we verder met ons onderzoek. Heel erg bedankt. 
 
Olaf en Michael hebben het onderzoeksvoorstel van dit promotieonderzoek 
geschreven, maar verlieten MDL nog voordat het was afgerond. Olaf, bedankt voor je 
begeleiding tijdens de beginperiode en je tip om RNAi te gebruiken voor hoofdstuk 3. 
Michael, jij ook bedankt voor je begeleiding en voor het beoordelen van mijn 
proefschrift als lid van de beoordelingscommissie. Aansluitend wil ik ook de andere 
twee leden bedanken, Folkert Kuipers (ook nog bedankt voor je hulp bij en interesse 
in mijn enige dierproef) en Ronald Oude Elferink. 
 
De rest van de MDL'ers wil ik natuurlijk ook bedanken voor hun collegialiteit en 
vriendschap tijdens en na het werk. Ik had geen betere collega's kunnen wensen: 
Antonella (dankjewel voor je hulp in mijn laatste jaar, steun en belangstelling), Hans B. 
(zo gek als een deur (ik kan het niet laten), maar een ontzettend fijne collega (nou, als 
dit geen fantastisch compliment is...hier moet je jaren mee vooruit kunnen)), Gerard, 
het apoptoseclubje: Marieke (bedankt voor je luisterend oor en voor het 
beantwoorden van al mijn mailtjes van de laatste tijd), Manon (dankjewel voor het 
regelen van de bioscoopkaartjes en gebruik van je pc), Laura, Lisette en Titia. De 
studenten Duncan (ik vond het fijn om jou te begeleiden, hartstikke bedankt voor je 
hulp bij hoofdstuk 4), Geeske en Joost (allebei heel erg bedankt voor jullie hulp bij 
hoofdstuk 3, het was altijd een stuk gezelliger in de celkweek met jullie geklep erbij). 
De MDL-secretaresses: Gonny (dankjewel voor al je hulp) en Petra. En natuurlijk de 
oud-MDL'ers Rob, Guido, Alexandra, Janneke, Jenny, Johan, en Hans K. 
 
Natuurlijk wil ik ook iedereen van Kindergeneeskunde bedanken voor hun 
betrokkenheid. Een aantal wil ik in het bijzonder noemen: de AIO-kamerbewoners 
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Tineke, Anniek en Jelske (we, maar vooral jeweetwel, hebben flink genoten van de 
snoeppot), Juul (bedankt voor je hulp tijdens onze dierproef, maar ook voor je 
betrokkenheid), de vraagbaken Henk en Vincent, Nicolette en Janny (jullie discussies 
waren prachtig om aan te horen, met jullie hulp hebben we de labdag nieuw leven in 
kunnen blazen) en niet te vergeten Fjodor (met je subtiele en uiterst droge humor 
rondom het real time PCR-gebeuren). 
 
Onderzoek doen gaat gepaard met veel frustraties, maar gelukkig kon ik flink klagen 
bij mijn vrienden: middelbare-schoolvriendin Chantal en Harry; de "bioloogjes" met 
aanhangers: Manon en Diallo, Odette en Peter en Saskia en Anne; de "huisgenoten" 
met aanhangers: Marcel en Ilona, Frans en Fenneke en Izhar en Sara; en "Barger 
Compas": Joerik en Sjanien. 
 
Dan kom ik nu bij de belangrijkste personen in mijn leven: mijn familie. 
Parpsjen en Moesje, bedankt dat jullie altijd voor mij en ons klaarstaan. Ik had geen 
betere ouders kunnen wensen. 
Pa en Ma Suelmann, Linda en André en Han en Nienke, als we hulp nodig hebben 
staan jullie altijd voor ons klaar, dankjewel! 
De veerkrachtigste mensen die ik ken zijn mijn broer Robert en schoonzus Astrid. 
Rob, fijn dat je mijn broer bent! 
 
En als laatste mijn maatje voor het leven: Christian. Kris, woorden kunnen niet 
beschrijven wat ik voor je voel, maar gelukkig weet je dat wel. We hebben met z'n 
tweeën mooie en slechte momenten beleefd. Het mooiste moment tot nu toe heet 
Sophie. 
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