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He Hang, for the evaluation of this thesis. 
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Marije Jongsma, bedankt voor het wegwijs maken in de wereld van onderzoek. 

Tijdens mijn master heb je mij al enthousiast gemaakt voor het doen van onderzoek. 

In de beginfase van mijn promotie traject was je een voorbeeld voor mij hoe je een 

specialistenopleiding met intensief onderzoek combineert. 

 

Vera Carniello bedankt voor je hulp op het laboratorium en het delen van je  

ervaring met de experimenten. Ik heb er veel van geleerd en je het was fijn om met 

jou de resultaten te evalueren.  
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Atema-Smit, Joop de Vries bedankt voor de goede en prettige ondersteuning op 

het lab.  

 

Harry Stamatakis, bedankt voor het delen van je onderzoekservaring. Jouw 

positieve kijk ënthousiasmeerd mij steeds weer.   

 

De AIOS, Mark, Henry, Valerie, Adriaan, Ralph, Alexander, Joost, Willem, 

Lukasz, Amy, Faye, Femke, Rogier, Angelo en Bastiaan, die ik heb leren 

kennen tijdens mijn opleiding, bedankt voor de samenwerking em de gezelligheid. De 

vier jaar in opleiding zijn intens geweest met vriendschap, drama en blijdschap, een 

prachtige tijd.  

 

Beste Paola Carvajal Monroy, we hebben elkaar kort geleden leren kennen. Je 

hebt me geholpen om tot een goede afronding van mijn proefschrift te komen. 

 

Gerard Steenvoorden en Nop Willems, bedankt voor de ruimte die jullie mij 

gaven voor mijn promotiewerk naast het werken in de praktijk.  
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tijd in Groningen. 

 

Amelia Liem, Aletta Hazeveld, Pauline Steegmans en Evelyn Rohof, lieve 

ortho-vriendinnen, bedankt voor alle lieve adviezen en gezelligheid. Ik hoop dat we 

nog lang samen naar congressen zullen gaan. 
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Lieve Ardan, bedankt voor je liefde en geduld, speciaal tijdens de afronding van dit 

proefschrift. De komende tijd gaan we veel samen van onze vrije tijd genieten. 
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