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Dankwoord 

Ik had dit werk niet kunnen doen zonder hulp van velen en ik wil hen hier bedanken voor hun 
directe, dan wel indirecte betrokkenheid bij dit werk, of juist tijdens ontspanning erbuiten.  

Allereerst wil ik mijn collega’s van het Proteomics Center bedanken. Jeroen, bedankt dat ik mijn 
promotieonderzoek in jouw lab mocht doen. Hier heb ik de kans gekregen om mij te kunnen 
specialiseren in kwantitatieve proteomics, een kans die niet iedereen krijgt. Ik waardeer de energie 
die je erin steekt om goede kwaliteit mass spec metingen en analyses te leveren en mee te gaan 
in de snelle ontwikkelingen in het veld. Ik ben dan ook heel blij dat we ook na mijn PhD de 
samenwerking hebben voortgezet en wat mij betreft blijven we dit nog lang doen! Dick, je was 
een hele fijne en behulpzame collega. Ik vond bij jou altijd een luisterend oor, in goede tijden en 
in minder goede tijden. Ik vind het leuk dat we af en toe nog eens bij elkaar checken hoe het 
gaat. En natuurlijk bedankt dat je mijn paranimf wilt zijn! Karel, ik heb veel van je geleerd in het 
mass spec lab en je hebt heel veel samples voor mij gemeten. Bedankt voor alles! Erikjan, van 
jou heb ik ook heel veel geleerd, in ieder geval al hoe je met een bioinformaticus moet praten . 
Ik heb respect voor je programmeer vaardigheden en ik hoop het ook ooit te leren. Lennart, leuk 
dat je mijn opvolger bent in Jeroens groep. Ondertussen zit het er voor jou ook al bijna op, ik 
wens je veel succes met de laatste loodjes en ik hoop voor je dat je het sneller kan afronden dan 
ik :) 

Ook wil ik mijn collega’s van het Biochemie lab bedanken, en als eerste natuurlijk mijn promotor, 
Peter Verrijzer. Peter, allereerst bedankt dat ik mijn afstudeerstage in jouw lab mocht doen, want 
daar is het allemaal begonnen. Mijn stageproject werd heel veelzijdig, met leuke resultaten 
waarvan ook een deel gepubliceerd is. Ik mocht van jou ook naar een ski-meeting in Oostenrijk 
om mijn resultaten te presenteren, dat vond ik heel leuk. Bedankt dat je mij wees op de 
promotieplek die beschikbaar was bij Jeroen. I performed my research internship under 
supervision of Yuri Moshkin in the lab of Peter. Yuri, we were a very good team. You were an 
inspiring supervisor and scientist, the example of someone who can think outside the box. There 
was also always something to laugh about. I obtained a lot of results during this internship which 
we have published as well. We are not really in contact anymore but I hope you are doing well. 
Ik wil ook Tsung-Wai bedanken voor het leren van veel biochemische technieken tijdens deze 
stage. Olaf, bedankt dat jij ook mijn paranimf wilt zijn. Ik vond het gezellig om met jou op te 
trekken tijdens mijn PhD en de MGC meetings. Leuk dat we af en toe nog uit eten gaan om bij 
te praten! Gill, I like your humor and the stories about your cat. Jan, hoewel je altijd begon met 
‘uuuhhh ik weet niet’, kon ik jou altijd inschak(el)en voor wetenschappelijk advies. Ben, je bent 
een aardige vent. I also like to thank the previous lab members Cecile, Haleh, Marcel, Alice, 
Adone, Anna, Ashok, Elena, Adrie, Stavros, Prashant, Noorie, and Ulku for their advice, help 
and/or contribution to the nice atmosphere in the lab. Natasja, met jou heb ik veel gelachen, 
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bijvoorbeeld om onze ‘kneuzenclub’. Ik hoop dat het ok gaat met je. En Ayestha, ik ken jou 
alleen van na mijn PhD, maar ik wil je veel succes wensen met je projecten in Peters lab.   

Ook wil ik de leden van de leescommissie, Joost Gribnau, Jurgen Marteijn, en Alfred Vertegaal, 
bedanken voor het kritisch lezen van dit proefschrift en voor hun suggesties voor verbeteringen.  

En ook de collega’s van het secretariaat, inkoop en ICT wil ik graag bedanken voor hun 
behulpzaamheid: Marike, Jasperina, Bep, Leo, Melle, Koos, Enno, Sjozef. Marike, het is fijn dat 
ik altijd alle administratie zo vlot met jou kan regelen, niet alleen voor de PhD maar ook als ik af 
en toe voor mijn huidige baan nog even experimenten kom doen bij het Proteomics Center.  

Tokameh, thank you for the scientific discussions and your advice during the work discussions 
(or in front of the coffee machine). Mateusz, I like our little chats every time I come to the 
Erasmus MC to do some mass spec experiments. I wish you all the best with your research.  

Maarten Fornerod, Joost Gribnau and Willy, I also like to thank you for the scientific discussions 
and critical thinking during the work discussions.  

Ik wil ook onze buren, het Genomics team, bedanken. Wilfred, en ook Rutger, bedankt voor de 
discussies en adviezen. Mirjam, Zeliha en Christel, bedankt voor het uitvoeren, analyse en de 
hulp met de sequencing experimenten in het begin van mijn PhD.  

Thanks to all the other colleagues on the 6 PP

th
PP, 7 PP

th
PP, 9 PP

th
PP and 10PP

th
PP floor ‘voor de gezelligheid’ and nice 

and serious chats. It was some time ago now, so to avoid forgetting people I will just mention 
few of you. Eri, we met at Leiden University and it was nice to be colleagues again, here in 
Rotterdam. KC, you are a friendly guy, wish you all the best. Xiao, you were a nice friend. Indriati, 
I enjoyed the holidays and dinners with you! Loes, het was gezellig om met jou te kolommen, 
Jurgen het was gezellig als je langs kwam in het kantoor (om te kijken of je data al klaar was). 
Ozge, I enjoyed your parties with Turkish food and dancing in the living room. Maikel, ik kende 
jou van het HBO, het was leuk om je hier weer tegen te komen. Romana and Nesrin I enjoyed 
our lunches at the AMC (after the PhD). And Nesrin, after the defense I have no excuse anymore 
to skip bouldering ;)    

Nadat mijn PhD contract was afgelopen ben ik bij het AMC (tegenwoordig Amsterdam UMC) 
gaan werken. Ik heb hier onwijs veel leuke collega’s die mij ook adviezen hebben gegeven wat 
betreft mijn PhD. Maar om te voorkomen dat mijn dankwoord 2x zo lang wordt beperk ik mij 
hier voornamelijk tot mijn directe collega’s/team. Eric, bedankt dat ik bij jou in het lab mag 
werken en hier mijn proteomics werk voort kan zetten in samenwerking met Jeroens groep. Op 
naar een doorbraak om de ziekte van Huntington te kunnen genezen! Katrin, you are a great 
scientist, thank you for your guidance when I started here and I wish you all the best with your 
new job. Keep in touch! Verder ben ik heel dankbaar voor het gezellige meidenteam waarin ik 
werk: Alicia, Sabine, Anne Jansen, Jolien, Maidina, Aleksandra and Tugce. I also enjoy the diners 
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(and drinks) that we regularly have in Amsterdam. Przemyslaw, thank you for helping me with 
Indesign and your advice about printing.     

Ook wil ik mijn vriendinnen bedanken, met name Kylie, Judith en Anique voor alle feestjes, 
vakanties, meidenavonden enz tijdens en na mijn PhD.  

Als laatste wil ik mijn familie bedanken voor hun vertrouwen en support. Mam, bedankt voor je 
hulp met o.a. het klussen, waardoor ik weer meer tijd had voor het afronden van dit proefschrift. 
Frank, bedankt voor je advies en hulp met de layout. 
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