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Dankwoord
De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik niet helemaal wist waar ik aan begon bij de start van dit
onderzoeksproject. Promotie onderzoek was een logische stap op weg naar zelfstandig onderzoek
uitvoeren en aldus geschiedde. Op de vraag wat ik nou ging doen daar in Nijmegen en Amsterdam,
kwam ik in eerste instantie niet veel verder dan: cel gedrag onderzoeken onder verschillende
omstandigheden. Waarop de vraagsteller reageerde met: goh, wat leuk. Nu, 4 jaar later, zou ik
enthousiast kunnen vertellen over die cellen en hun gedrag, maar ook over de mensen die dit
allemaal mogelijk hebben gemaakt. Niet alleen hun inhoudelijke inzet, maar ook het sociale aspect
van werken op een onderzoeksafdeling heeft me diep geraakt en heb ik ervaren als
hartverwarmend. Hierbij gaat mijn dank uit naar iedereen, die ook maar enige interesse heeft
getoond in wat ik in de afgelopen jaren heb uitgevoerd, geschreven en gepresenteerd. Mijn dank
gaat uit in het bijzonder naar degene die hebben meegeholpen in de totstandkoming van dit werk.
Prof. JA Jansen  beste John, ik ben je zeer dankbaar voor wat je voor mij betekent hebt. Zolang er
goed werk geleverd werd liet je me vrij in mijn doen en laten en dat heeft me de mogelijkheid
gegeven om me te ontwikkelen, maar ook om me voor te bereiden in mijn nieuwe vakgebied. Ik
bewonder je om je altijd parate kennis van nieuwe ontwikkelingen op wetenschapsgebied en de
manier waarop je invulling geeft aan het hoogleraarschap. Je relaxte manier van communiceren
tijdens de meetings gaven me altijd een goed gevoel in het halen van de doelstellingen van het
project. En je snelle manier van werken is legendarisch in de AiO-kamers. Het is dit samenspel
van gedrevenheid en ervaring waar ik diep respect voor heb.
Dr XF Walboomers  ik had me geen betere begeleider kunnen treffen dan jou Frank. Je hebt me
vertrouwen en vrijheid gegeven in de uitvoer van het onderzoek. Je zorgde niet alleen dat het
werk correct was, maar ook tijdig werd ingeleverd. Jouw doelgerichtheid hield mij en het project
op de juiste koers. Het was keer op keer leerzaam en vermakelijk om getuigen te zijn van je snelle
manier van repliek dienen, gepaard gaande met een hoop humor, op opmerkingen van reviewers.
In de eerste week van mijn aanstelling werd jouw zoon Luc geboren, ik heb grote bewondering
voor hoe jij het vaderschap weet te combineren met die van wetenschapper.
Dr JJWA van Loon  Jack, jou “down to earth” aanpak van problemen en de bereidheid om verder
te kijken dan het voorgeschreven protocol heb ik het meest gewaardeerd. Deze kleine
experimentjes om te kijken “wat gebeurt er als…”, maakte dit onderzoek zo ontzettend leuk en
hebben me geholpen om menig vraag te beantwoorden uit het publiek na een presentatie. Je
kennis op het gebied van space life-sciences: wat al is uitgevoerd en wat niet, wat de sterke en
zwakke punten waren, is ongelofelijk. Ik heb vaak gedacht dat hieruit jou gedrevenheid uit
voorkomt om goed onderzoek te doen, met correcte controlegroepen zodat er geen tijd en moeite
verloren gaat in dit onderzoeksveld. Ik denk met plezier terug aan de ASGSB conferentie, waar je
me bij veel gelijkgestemde hebt geïntroduceerd en het de eerste keer was dat ik in contact kwam
met andere ruimtevaart biologen. Een hele geruststelling dat er nog genoeg andere vakidioten
rondlopen op deze planeet.
Dr. JGC Wolke  Joop, ik zal je altijd blijven herinneren als: met het hart op de tong en grote
kennis van materialen. Ik heb je leren kennen als iemand die recht door zee is, met oog voor
detail. Je doorzettingsvermogen en oprechtheid hebben grote indruk op me gemaakt.
Dr. J van den Dolder  Door jou inspanning, Juliet, kan onze afdeling nu bogen op uitstekende
moleculaire analyse methoden. Ik deel jou mening dat op (intra)cel niveau er nog veel te leren valt
en dat daar de sleutel ligt om de interactie tussen cellen en hun omgeving te begrijpen. De
resultaten van jouw voorwerk vinden zijn weg terug in mijn artikelen. Ik ben je hiervoor erg
dankbaar.
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Ik wil alle mensen van de afdeling Biomaterialen bedanken, niet alleen voor hun hulpvaardigheid,
maar vooral voor de gezelligheid. Met jullie samen was het altijd een festijn zowel op het lab, als
in de kroeg, als op congres. Ik heb veel genoegen gevonden in het delen van levens ervaringen en
de levendige discussies, die de onderlinge banden versterkte. Hartelijk dank hiervoor: Corinne,
Dennis, Esther, Fang, Jeroen, Lise, Manal, Marijke, Meike, Natasja, Olga, Quinten, Remco, Sander,
Weibo, Wouter, Anne, Bas, Daniel, Diederik, Dimitris, Hongbin, Jacky, Jurgen, Juliet Moeljoredjo,
Ken, Xuechao en Yonggang.
In het bijzonder wil ik Anja en Vincent bedanken. Ik heb veel steun gehad van jullie beide wat
betreft de inhoudelijke kant van het onderzoek. Ook jullie kijk op onderzoek op een grotere schaal
dan alleen de afdeling werkte heerlijk bevrijdend: lekker relativerend en zeggen waar het op staat.
De uitvoering van het leeuwendeel van de experimenten vonden plaats aan de afdeling Orale Cel
Biologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ik ben dan ook veel dank verschuldigd aan
volgende mensen: Prof. Vincent Everts, als hoofd van de afdeling waar ik als gast onderzoeker met
plezier heb mogen werken; Prof. Jenneke Klein-Nulend, voor haar interesse in en de prikkelende
opmerkingen over wat ik nou precies aan het doen was; Cor Semeins, voor het wegwijs maken op
het lab en het delen van (zeil)ervaringen op hoge breedtegraden; Jolande de Blieck voor haar
aanstekelijke gelach en haar gave om je meteen thuis te laten voelen. Ook wil ik bedanken Mel
Bacabac (collega microgravity onderzoeker), Marlene Knippenberg (voor het leren maken van
caipirinha cocktails), Manon Joldersma en Dirk-Jan Bervoets.
Tevens wil ik mijn vrienden bedanken die me hebben bijgestaan in de afgelopen jaren; met advies,
met grappen en grollen, met diepgaande gesprekken of gewoon er te zijn: Martijn en Esther
Landwaart, Ben de Wachter, Laurens Platteel, Remco Rohaan, Wendy Lieuwes, Paul Cavadino,
Bas en Marjolein, Gerwin Schaafsma, Lianna Braid, Helena Alexanderson, Lori Schmidt, Donna
Prichard, Joyce Riveroll, Jim Zabruski, en Greg MacMillan.
Ten slotte wil ik mijn ouders George en Jeannette, zus Nathalie, schoonbroer Peter en mijn
grootouders bedanken voor hun steun en liefde gedurende al die jaren. Zij vormden een goede,
vertrouwde basis om uit te vliegen over de wereld en weer terug te keren.
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