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je	 hulp	 tijdens	 de	 uitdagende	 experimenten;	 ik	 wens	 je	 veel	 succes	 met	 je	 verdere	

studies.	 Dear	Michael,	 it	 was	 really	 fun	 to	 work	 together,	 thank	 you	 for	 being	 a	
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Beste	Jon,	ik	wil	je	graag	bedanken	voor	de	vele	discussies	en	meetings	die	we	hebben	

gehad.	Je	hebt	me	veel	waardevolle	dingen	geleerd	en	ik	denk	dat	de	afdeling	de	goede	

richting	 opgaat	 met	 jou	 als	 afdelingshoofd!	 Beste	 Trix,	 jij	 bent	 altijd	 de	 vrolijke,	

enthousiaste	persoon	aan	het	begin	van	de	gang	die	“thee”	roept.	Dank	voor	alle	hulp	

tijdens	mijn	PhD!	Beste	Sjef,	je	bent	nu	met	pensioen,	maar	ik	zal	jouw	PhD	laudaties	en	

de	vele	presentaties	die	je	gegeven	hebt	niet	vergeten.	Je	bent	een	aardige,	grappige	en	
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schrijven.	Beste	 Ietje,	 je	hebt	me	ooit	geleerd	hoe	 je	met	de	cryostaat	moet	werken,	

dank	daarvoor!	Ook	bedankt	voor	de	 leuke	gesprekken	 tijdens	de	 theepauzes.	Beste	
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hebben	 geslagen.	 Beste	Hilmar,	 ik	 kwam	er	 gelijk	 achter	 dat	 jij	 ook	 het	maken	 van	

goede	 figuren	 enorm	 waardeert,	 hoewel	 jij	 er	 waarschijnlijk	 100x	 meer	 tijd	 aan	

besteedt	 door	 je	 ongelooflijke	 perfectionisme.	 Ik	 zal	 me	 je	 enthousiasme	 voor	 het	

vinden	van	de	juiste	kleurcombinatie	altijd	blijven	herinneren.	Bedankt	voor	je	hulp	bij	

het	maken	van	de	omslag!	Beste	Tjalling,	aka	“the	fixer”,	dank	voor	het	repareren	van	

labgereedschap	 als	 het	 niet	 meer	 goed	 functioneerde	 en	 de	 oneliners	 tijdens	 de	
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gesprekken.		
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discussies	 en	 het	 samen	 organiseren	 van	 de	 labdag	 2013!	 Je	 was	 een	 prettige	

kamergenoot	en	hoop	dat	alles	goed	gaat	 in	San	Diego.	Beste	Michel,	met	 jou	kon	ik	
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noisier,	but	also	a	lot	more	fun!	Thank	you	for	all	the	experiments	we	have	performed	
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those	boring	scientific	names	that	we	turned	into	cool	movie	titles		Beste	Corien,	bij	
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met	de	EAE‐experimenten	in	London!	Beste	Rianne,	wat	een	prachtig	labjournaal	heb	
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Corien,	and	Rianne,	thank	you	all	for	creating	a	nice	atmosphere	and	organizing	the	

great	“tea	break”	meetings	in	your	room		

	

Beste	Susanne,	in	het	laatste	jaar	van	mijn	PhD	had	ik	het	genoegen	om	samen	met	jou	
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experimenten	 tot	 een	 goed	 eind	 zult	 brengen!	 Je	 bent	 een	 zeer	 getalenteerde	

onderzoekster	 en	 een	 fijne	 collega,	 en	 een	 belangrijke	 steunpilaar	 voor	 de	 sectie	
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and	 parties.	 Dear	 Arun,	 playing	 badminton	 together	 at	 the	 ACLO	 and	 during	 the	

company	competition	was	really	fun.	Although	I	only	squashed	one	time	against	you,	

we	should	do	that	more	often.	Dear	Kumar,	thank	you	for	all	the	discussions	during	the	

meetings;	I	wish	you	good	luck	with	your	future	career.	Dear	Xiaoming,	you	started	as	

a	serious	guy,	who	only	sparsely	spoke	English.	Your	English	has	improved	a	lot	and	

you	actually	became	quite	a	joker.	Sometimes	I	am	not	sure	whether	you	are	joking	or	

being	serious		Dear	Zhuoran,	thank	you	for	all	the	experiments	we	have	performed	

together,	and	the	fun	board	game	evenings	with	Suping,	Li	Wen,	Betty,	Ming‐San	and	

Kaitao!	Beste	Alain,	ik	zal	me	de	gesprekken	over	België	en	Frankrijk	tijdens	de	pauzes	
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wat	anders.	Beste	Duco,	 je	 lunch‐stiptheid	heb	ik	altijd	bewonderd	en	ik	denk	dat	je	
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over	lab	gerelateerde	zaken	en	de	leuke	pannenkoekavonden	bij	jou!	
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voor	 alle	 hulp	 met	 de	 transplantatie	 experimenten!	 Ik	 hoop	 dat	 het	 een	 leerzame	

periode	voor	je	was	en	dat	je	het	nu	naar	je	zin	hebt.	Van	jou	heb	ik	eindelijk	geleerd	

wie	 Iron	Maiden	en	AC/DC	zijn,	 alsook	vele	 andere	bands	die	 voorheen	 zo	 goed	als	

onbekend	voor	me	waren		
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Succes	met	het	paragliden.	I	would	like	to	thank	Gary	Warnes	for	the	assistance	with	
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