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Graag wil ik dit boek afsluiten met het bedanken van mensen die me op welke manier dan ook 
hebben bijgestaan in mijn periode als PhD student. 

Marijke, natuurllijk ga ik beginnen met jou als eerste te bedanken. Vanaf het moment dat ik je vroeg 
of je mijn bachelor scriptiebegeleidster wilde zijn in 2009 (met als onderwerp: waarom er mensen 
zijn die lang of kort slapen), ben ik niet meer van jouw zijde geweken. Dit komt niet alleen door jouw 
alwetendheid op het gebied van chronobiologie en slaap, maar ook omdat ik me altijd enorm op mijn 
gemak voel bij je. Bedankt dat ik altijd bij je terecht kon en nog steeds kan, met welke vraag dan ook 
en wanneer dan ook. Bedankt dat je altijd tijd maakt voor een gezellig praatje voordat we aan het 
echte werk beginnen. Bedankt dat je mij altijd betrekt in alle evenementen die er zijn, van verjaardag 
tot congres. Bedankt dat je altijd in mij hebt geloofd, ook op momenten dat ik wat minder in mezelf 
geloofde. Ik hoop dat ik nog erg lang met je samen kan werken. 
        
Domien, het is erg fijn als je promotor niet alleen een hele wijze man blijkt te zijn maar ook een 
enorm vriendelijke en geduldige man, waarbij ik op elk moment kon aankloppen. Ook bij jou voelde 
ik me altijd erg op mijn gemak en vond ik onze werkoverleggen heel prettig. Naast de werkoverleggen 
luisterde ik erg graag naar jouw vakantieverhalen die veelal gingen over de prachtige biologische 
vondsten. Niek en ik vonden het ook erg bijzonder dat we zelfs een privébezoekje mochten brengen, 
waarin we alle uitleg kregen over onze vakantiebestemming (de Provence), in de prachtige setting van 
jullie tuin.  

Roelof, bedankt dat je vrijwel direct toen je professor werd mijn tweede promotor wilde zijn. Dit is 
nog niet zo lang geleden en we hebben daarom ook niet veel samen gewerkt. Maar ik ben je natuurlijk 
wel veel tegengekomen tijdens alle sociale- en werkgerelateerde bijeenkomsten. Ik heb jouw scherpe 
vragen en discussies tijdens de ‘Show & Tells’ altijd erg boeiend gevonden en ook meegenomen in 
mijn eigen werk. Verder beschik je over een flinke dosis scherpe humor, wat je als professor ook erg 
toegankelijk maakt. 

Christian, Eus & Robert, I’m proud and grateful that you were in my reading committee. 

Emma, vanaf het eerste moment dat ik je zag dacht ik ‘zij zou een vriendin van mij kunnen zijn’. En 
deze gedachte is niet meer weg gegaan. Ik denk dat we over dezelfde soort humor beschikken en 
daarnaast allebei expressieve persoonlijkheden zijn (die dit ook graag uiten op de dansvloer :) ). Ik ben 
erg dankbaar voor de vele grappige momenten die ik met jou heb beleefd. Maar ik wil je natuurlijk ook 
bedanken voor het feit dat je ‘het Engels’ als ‘native speaker’ zo toegankelijk voor me hebt gemaakt. Jij 
wilde beter Nederlands leren praten en ik beter Engels. Zodoende konden we elkaar helpen en vonden 
we het prima als we (hele kleine ieniemienie) foutjes maakten. Ook heb je mij nog geholpen met de 
laatste stukken van het proefscrhift en met het ‘office light project’. Zonder jou had ik die enorme 
hoeveelheid getallen nooit kunnen verwerken. 100000000000000000000 maal dank daarvoor en ik 
vind het een eer dat je mijn paranimf wilt zijn.
 
Tom, tukker buddy :)  Ook met jou had ik gelijk vanaf het eerste moment dat jij PhD student werd al 
die vriendschap. Ik denk dat we allebei over die droge tukker humor beschikken (jij hebt nog wel iets 
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meer droogheid dan ik) en ook wij houden van gekke (droge) dansjes op de dansvloer. Verder kunnen 
we over veel dingen goed praten en goed samenwerken. Dat hebben we dan ook veel gedaan in met 
name de ‘tijdvrije ruimte’. Wat hebben wij daar in totaal veel mensen met EEG-electroden beplakt :)! 
Ook bedankt voor al het ‘R’ werk wat je voor me hebt gedaan. Je bent met recht mede-auteur van 
meerdere stukken en ik vind het ook een eer dat je mijn paranimf wilt zijn. 

Bonnie, je bent al vele jaren (sinds 2009) mijn ‘labjuf’ waarvoor ik je heel dankbaar ben. Zonder jou 
was ik nooit zo goed geworden in al die melatonine- en cortisolanalyses en nog steeds hebben we 
geregeld overleg om die analyses zo goed mogelijk te maken. Je bent niet alleen een heel geduldig en 
nauwkeurig persoon, maar ook een heel prettig persoon in de omgang. Ik vind het altijd gezellig en fijn 
als je tegelijk met mij in het lab bezig bent. 

Sjaak, wat ken ik jou al lang! Wat ben jij enorm gegroeid :) vanaf het moment dat je in 2004 mijn 
‘baarkind’ was tot nu toe als ook bijna Dr. Riede. Ik heb genoten van al jouw slimme vragen tijdens de 
‘Show&Tells’ en onze discussies daarna en ik vind het leuk dat ik je al die jaren heb kunnen volgen. 

Vincent, jou ken ik ook al zo lang! Inmiddels ben je al klaar met jouw PhD en zit je in Amerika. Toevallig 
zag ik je laatst nog even en ben blij dat het goed met je gaat. Jij ook bedankt voor alle praatjes die we 
hebben gemaakt, werkgerelateerd of kroeggerelateerd.
 
Kees, voor jou geldt dat ik je nog net iets langer ken dan Sjaak en Vincent! We zijn samen gestart met 
studeren in 2003. Zo leuk en bijzonder dat jij en Sjaak nog steeds vrienden zijn en dat ik je ook nog 
vaak tegen kom.
 
Giulia & Theresa, I have to thank you as a duo. I think you two have become best friends over the past 
years and you do many things together. Both of you are very social and I interacted with both of you 
quite a lot. With Theresa mostly in chats as my office neighbor :) and with Giulia because we had quite 
some similarities in the work we did (blue lamp, working with humans :), melatonin analysis). And of 
course you two were always there at our fun nights out. Thank you both for all the good moments!

Renske, Als een soort van opvolger van mij had ik me geen betere kunnen wensen. Jij komt er wel! 

Simone, Laura, Sjoerd, jullie ken ik iets minder lang maar heb alle momenten die we toch nog hebben 
gehad als prettig ervaren. 
 
‘Mijn’ Masterstudenten over de jaren, Thijs, Jeri, Niels en Chiel, bedankt voor jullie inzet en het mede-
mogelijk maken van dit boekje. Stuk voor stuk waren jullie erg gemotiveerd en dat vond ik fijn. 

Margien & Jasper, jullie zijn helaas al een aantal jaren niet meer bij de chronobiologie groep, maar 
wat zijn jullie goede ‘ouders’ voor me geweest in het begin van mijn PhD tijd. Met name het eerste 
EBRS congres in Oxford vond ik lastig. Maar jullie hebben me perfect op sleeptouw genomen en 
volgens mij hadden we met z’n drieën ook erg veel lol! Later heb ik met Margien en Maria deze trend 
voortgezet en zijn we naar nog een prachtig SRBR congres in Florida geweest (en daarna ook nog even 
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NYC bezocht). Heel erg bedankt voor die mooie tijden! Ik hoop dat het goed met jullie gaat.
 
Maan, ook jij bent al een tijdje niet meer bij chronobiologie in Groningen. De tijd dat je er nog wel was 
vond ik het altijd erg gezellig en fijn om met je te kletsen en jou eerdere ervaringen als PhD student bij 
chronobiologie te horen. 
Marlies, wat heb je in de begintijden veel voor me klaargestaan als secretaresse. Jij had altijd veel 
belangstelling voor mij en ik kon met wat dan ook bij je terecht. Heel erg bedankt daarvoor!

Pleunie, Maria, ook bij jullie kon ik met vanalles terecht. Ook bedankt daarvoor! 
 
Martha, Menno, Serge, grote namen in de chronobiologie uit Groningen. Jullie hebben mij persoonlijk 
niet begeleid maar ik heb tijdens bijeenkomsten erg van jullie expertise genoten.
 
Marina, Paulien, ik ben erg blij met zulke prettige personen als collega’s bij Chrono@Work. Ik vond het 
erg gezellig met jullie bij het ISMC (2015) en hoop dat we nog lang samen kunnen werken. En Marina jij 
nog extra bedankt als mede-auteur van hoofdstuk 6 en met je hulp bij de laatste fase van het boekje.

Vanja, fijn dat jij mijn contactpersoon bij Philips was. Niet alleen een uitstekende schakel tussen de 
universitaire wereld en de bedrijfswereld, maar ook een warm en menselijk persoon.
 
Karin, leuk dat je even bij ons hebt gewerkt en ik je nog beter heb leren kennen. Ook jij bent een heel 
warm persoon, die tussen je drukte van werk en zwangerschap ook nog voor mij klaar stond om een 
programma voor de detectie van lichtpulsen te schrijven. Bedankt daarvoor! 

Tijdens al mijn PhD jaren zijn onderstaande personen mijn goede vrienden geweest, geworden en 
gebleven, waarvoor ik heel dankbaar ben.  

Merlin, al vanaf groep 1 basisschool onafscheidelijk. 

Eline, Laura, voor jullie geldt dat ook maar dan vanaf de middelbare school en vanaf paardrijden. Ik 
hoop dat we altijd het groepje ‘Borne leu bint leuke leu’ vriendinnen zullen blijven.  

Amanda, Sharon en Annelise, de ‘hondenbingomoeders’, wij zijn vriendinnen geworden bij toevallige 
ontmoetingen met onze honden.  Nu zijn we een hecht groepje met dezelfde passie voor onze hond 
en natuurlijk zo veel meer :).
 
Berber, ik ben blij dat ik jou alweer een aantal jaren ken. Heerlijk om onze liefde voor dieren en Disney 
te kunnen delen. 

Lydia, Niet alleen onze honden zijn dikke maatjes, wij zijn ook wel echte (frisbee)maatjes geworden. 

De gehele VrijMiBo groep: Jouke & Sandra, Jos & Svenja, Klaas Heine & Mariëlle, Robbin & Felien, 
Robert & Gerlinde & Tobias. En IJle & Jeanne, Steven & Rianne. Ik ben blij dat Niek zulke leuke vrienden 
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heeft en dat het ook erg goed klikt met alle dames. Van vrijdagmiddagborrels tot aan bruiloften, met 
jullie is het allemaal één groot plezierig avontuur. Rianne jij nog extra bedankt voor het ontwerpen van 
de layout van dit proefschrift. 

Esther, Kim, Jocelyn, met mij erbij ‘EsKiMoJo’, mijn dierbare studievriendinnetjes. Wat is het altijd 
een feest om met jullie af te spreken, ‘best days of my life’, en wat zijn we na al die jaren nog steeds 
hecht met elkaar. Fijn dat ik in moeilijkere PhD tijden lekker tegen jullie aan mocht klagen en wat een 
vreugde dat we deze mooie afsluiting samen mogen vieren.

Mijn lieve familie en schoonfamilie.
 
Lieve ouders, Arnold en Annelies, Bedankt dat jullie altijd trots op me zijn gebleven. Ookal heb ik een 
compleet andere weg bewandeld dan jullie misschien voor ogen hadden. Ik ben blij dat jullie er zijn en 
dat we zoveel leuke dingen samen doen.  

Lieve Chantal, wat fijn dat onze band weer hecht is en dat we samen leuke dingen doen, bezoekjes 
aan elkaar brengen en nog steeds veel gemeen blijken te hebben. Die bezoekjes brengen we natuurlijk 
ook aan Hugo (die met zijn familie altijd voor ons klaar staat voor de auto, waarvoor dank) en aan 
grote kleine neef Jim. Ik ben een trotse tante en ik vind het erg mooi om te zien wat voor een leuk 
gezinnetje jullie zijn. 
 
Lieve schoonfamilie, Arien, Luuk & Neža, Wim & Ria. Jullie voelen als een eigen familie en ik voel me 
bij jullie thuis als we samen zijn, erg fijn!  

Lieve Balou, wat een bijzondere band kan je met een dier hebben, dat bewijs jij en daarom verdien 
je een plek als een-na-laatste (ik denk niet dat je het erg vindt als ik jou geliefde baasje als laatste 
noem). Jij hebt me bijna letterlijk door de wat moeilijkere tijden heen gesleept. Als ik eenzaam aan het 
schrijven was, bracht je me door een gekke actie altijd weer aan het lachen. We zijn ook sportmaatjes 
en straks ook een beetje werkmaatjes. Daarnaast help je mij de laatste stelling te verantwoorden. 
Sinds ik jou heb slaap ik namelijk veel beter! Meer licht en beweging zullen hier vast aan ten grondslag 
liggen. Mijn eigen verstoorde slaap was een reden om dit te gaan onderzoeken. En nu het boekje klaar 
is, is mijn slaap ook hersteld. Bijzonder… 

Lieve Niek, mijn dierbare trouwe metgezel. Ik kan je om zoveel bedanken, maar het komt er op neer 
dat je er altijd voor me bent en dat ik helemaal mezelf bij je kan zijn. Dat we alles delen, goede en 
slechte tijden. Dat we elkaar door en door kennen en elkaar precies goed aanvullen. Dat als ik dingen 
te emotioneel bekijk jij het voor mij meer rationeel maakt en hopelijk doe ik dat voor jou andersom. 
Dat je me af en toe precies het liefelijke zetje gaf :)die ik nodig had. Ik hoop dat we er altijd voor elkaar 
zullen zijn en dat de promotie één van de vele mooie momenten is die nog komen gaan. Love you liefi!



163


	Dankwoord



