
Dankwoord

Bij het tot stand komen van dit proefschrift hebben veel mensen ertoe bijgedragen dat ik
de afgelopen 4 jaar (meestal) met veel plezier hieraan gewerkt heb (en het ook af  heb
gekregen).

Paul, bij het verstrijken van mijn AIO-tijd dacht ik "Nu al?" (zonder tijdsdrukgevoel
overigens). Ik heb enorm veel van je geleerd, zowel qua onderzoek alsmede ook qua
omgaan met onderzoek. Bedankt voor je enthousiasme, je muzieksmaak, taalverhaspelin-
gen en je (Engelse) moeheid. Er was altijd wel wat (surrealistische) stress; gelukkig hebben
we het "Dinosaur-egg"-experiment niet hoeven doen. Leo en Jan-Willem, bedankt voor
de vrijheid die ik kreeg om dit onderzoek te doen, jullie belangstelling en het af  en toe
plaatsen van een klinisch relevante noot waardoor het wellicht niet in al te academisch
gezwam verzandde. Leo, ook bedankt voor je optimisme en je gave om geld los te
peuteren. 

Verder de andere mensen van Laboratorium Longziekten voor een bijzonder
plezierige werksfeer. Sandra, begonnen op dezelfde dag (ik zie ons nog naar elkaar loeren
op dag 1 als prille AIOs), bedankt voor een gezellige tijd, het oor voor mijn geklets en het
zelfs onthouden daarvan (om P.J. nooit meer te vergeten?) en dat je mijn paranimf  wilde
zijn. Cornelieke voor het behouden van een goede sfeer op het lab en je droge humor;
verder ook de andere "mensen van boven": Evert (voor het verlichten van mijn compu-
ter analfabetisme), Marcela, Lisa, Belinda en Miranda. Oude garde: Thamar, Rolf  (voor
het korter maken van mijn tenen); Niels, Madelon, Annelien: bedankt ook voor de tijd
buiten het lab: proost! 

Jan, Deon, Corneli, bedankt voor het instellen van de FACS dat jullie zo goed kunnen
dat ik er nog steeds niks van begrijp en andere "mensen van (inmiddels) beneden": (won-
derbaarlijk altijd vrolijke) Laurien, Dianne, Lei, Andy, Jacqueline, Paula, Nadia en Jaap. 

Inmiddels uit de gang: René Medema voor de adviezen rondom de celcyclus, de tal-
loze FACS-proeven en wederzijdse jataktiviteiten; Geert en Boudewijn voor de Forkhead
tips. Zowel op de gang als daarbuiten: Veronique, de meest attente persoon die ik ken,
voor de tijd op de bank met wederzijds stoom afblazen en regeltips (nog steeds niet mijn
sterkste kant). Verder (the editorial board of) The Journal of  Losers: ik hoop dat ik bij jul-
lie nog eens wat geaccepteerd krijg. Half  binnen, half  buiten het AZU: René Scriwanek
(slachtoffer van de alsmaar minder wordende tolerantie tegen rokers): bedankt voor de
tijd rondom automatenkoffie en hier of  daar een (last minute) fotografie- of  computer-
tip. 

Mensen die ertoe bij hebben gedragen dat het werk in het lab relativeerbaar was: Index
waarbij het bijeenkomen om een boek te bespreken voor mij in de loop der jaren van
steeds minder belang werd maar het bijkletsen des te meer; bedankt voor het mij erop
wijzen dat “een muis maken” eigenlijk heel raar is. Nicole, Veronique, Sandra en Martine
voor de weekends weg waarna uiteindelijk niemand meer single is (ik ga er maar vanuit
dat dat gerelateerd aan elkaar is). Nicole, na een avondje bijkletsen op de Markstraat is het
altijd mooi weer, hetgeen in Nederland een unicum is. Paul, jammergenoeg ver weg nu ik
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dit schrijf, hopelijk kom je binnenkort langs als het mijn beurt is om de benen te nemen.
Kris, thanks for a great time, for the stories around bad people being eaten by dragons,
as well as Whiskey in pigeon gambling or toenail painting. Whiskey, bedankt voor het
hooghouden van de nationale eer en de begeleidende dans, Oranje boven!.

Thanks to Uwe for showing me that there's more besides food, hope to find some
nearby "vreetzak-ness" soon though.

Als laatste wil ik mijn naaste familie bedanken: Francijntje, voor de zuster ruzies
vroeger en de gezelligheid nu, bedankt dat je mijn paranimf  wilde zijn; papa en mama,
voor het enerzijds mij zelf  aan laten modderen, maar er anderzijds altijd zijn.

Pascale
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