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DANKWOORD 

 

Vier jaar klinkt lang? Dat is het niet als je in die tijd een proefschrift bij elkaar 

wilt pipetteren. Dit waren mijn kortste vier jaren tot nu toe. Kijk ik echter terug naar 

mijn eerste dag in het Hubrecht en naar de dag van vandaag, dan snap ik juist 

weer niet dat daar slechts vier jaar tussen zit. Ik heb in deze periode meer geleerd 

dan ik voor mogelijk hield en ook nog eens een hoop lol gehad. Ik ben dan ook een 

groot aantal mensen dankbaar voor het feit dat mijn promotietijd zo leuk en 

leerzaam was. 

Mijn eerste dank gaat uit naar mijn dagelijkse begeleider en leermeester. 

Leon, jij hebt er met jouw ongekende wetenschappelijke kennis, inzicht, ideeën, 

advies, en hulp voor gezorgd dat deze tijd zo effectief was. De lessen waren een 

heel enkele keer hard en begonnen, zoals je het zelf noemde, met een duik in de 

grote, diepe, onbekende oceaan, maar ik had op geen enkele manier meer kunnen 

leren dan nu. Het beloofde shirt heb ik nooit gehad, maar het motto zal me bij 

blijven: ‘Just do it!’. Hans, bedankt dat jij, iemand die ik in wetenschappelijk opzicht 

zeer respecteer, mijn promotor wil zijn. 

Heel veel dank gaat uit naar mijn labgenoten. Eva en Vanessa, jullie hebben 

mij de eerste tijd op het lab enorm wegwijs gemaakt. Vanessa, succes met je eigen 

promotie en ook in Houston hebben we wel een slaapplekje voor je! Roel, dat je 

met zulke letterlijk grote knuisten zulke letterlijk kleine (maar figuurlijk grote) dingen 

voor elkaar krijgt. Logistiek gezien vormden we een perfect duo; ik alle echo-

benodigdheden, jij de pizza. Bedankt voor je hulp en enorme inzet. Joost en 

Melany, ik heb erg veel geluk gehad met zulke studenten. Jullie hebben me enorm 

geholpen. Joost, ik ben blij dat je je plekje hebt gevonden. Melany, succes met 

deze keuze. Anne, Anne-Sophie, Hamid, Meriem, Paula, Bart, Mara, Stephanos, 

bedankt voor al jullie hulp en gezelligheid in en buiten het lab. Eerst voor een deel 

ook nog op de kamer, later alleen op het lab, maar aan een goede sfeer hebben de 

‘Bakkertjes’; Ruben, Manon, Sonja, Jeroen, Emma, Kelly, Anne, Karel, Linda, 

Kristy, ook flink bijgedragen. Bedankt! 

Ook buiten ons lab zijn er in het Hubrecht zoveel mensen, die het werk, op 

welke manier dan ook, veel makkelijker dan wel aangenamer hebben gemaakt. 

Iedereen op de eerste verdieping bedankt voor alle raad en reagentia. Jeroen, 

bedankt voor al je hulp wat betreft de transgene muizen en histologie. Alle 

dierverzorgers, hartelijk dank voor jullie inzet. Ook Janny en iedereen van de 

administratie, civiele dienst, automatisering en mediabereiding, bedankt. Natuurlijk 

wil ik ook iedereen, met of zonder bijnaam, bedanken voor alle lol tijdens de 

vrijdagmiddag- en andere borrels. 
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Een deel van het werk heeft plaats gevonden in het GDL. Ik wil Cees van 

Echteld bedanken voor deze mogelijkheid, Maurits voor zijn mooie MRI werk, en 

Marcel en Kees voor alle nuttige dingetjes en de koffie. 

I’m very grateful to Elisabeth Ehler for her excellent help with confocal 

microscopy, for letting me happily wash 18 dishes full of little bastard cells at one 

go, and for the nice time in London. 

Many thanks to Martin Bergmann and Martin Taube for all the help with 

echocardiography, and to everyone in the Bergmann group for the great time in 

Berlin. 

Gelukkig zijn er ook mensen in mijn leven die niets met het werk te maken 

hebben, maar met wie ik in de Kuil of de Kooi een balletje kan trappen, een 

spelletje kan spelen, friet gyros met extra knoflooksaus kan eten, lekker kan eten, 

goed slechte films kan kijken, naar Lowlands kan, een hengeltje uit kan gooien, 

naar een concert kan, in het park kan hangen, op de bank kan hangen, naar de 

kroeg kan, naar een voetbalwedstrijd kan, naar de sauna kan, heerlijk slap kan 

ouwehoerrrrren, het veel te laat kan maken, en altijd een biertje kan drinken. Atze, 

Bert, Elias, Elize, Hannah, Hanneke, Jeroen, Joris, Leon, Mark, Mathilde, Mirjam, 

Nynke, Paul, Sander, laten we dit vooral blijven doen! 

Ik zou nooit op dit punt aangekomen zijn zonder mijn familie. De Papa en de 

Mama, bedankt voor jullie onvoorwaardelijke liefde, steun, vertrouwen, en gegeven 

vrijheid. Masja, kusje van je grote broer. Martijn, DMK! Oma, bedankt voor alles en 

voor de gehaktballen. Opa, je blijft mijn beste vriend. Schoonfamilie, bedankt voor 

alle goede en leuke dingen. 

Lieve Anita, ik kan niet omschrijven hoeveel jij voor mij betekent. Heb ik net 

mijn kortste 4 jaren achter de rug, ben ik nu begonnen aan mijn langste 3 

maanden. Op dit moment mis ik je verschrikkelijk en kijk ik heel erg uit naar onze 

tijd samen in Houston. Daarna zien we wel weer en is alles goed, zolang we maar 

samen zijn. 

 

Dus. 

 

Ralph 




