Cover Page

The handle http://hdl.handle.net/1887/35174 holds various files of this Leiden University
dissertation.
Author: Diepen, Hester Catharina van
Title: Retinal and neuronal mechanisms of circadian photoreception
Issue Date: 2015-09-10

Dankwoord

Dankwoord
Mijn promotie onderzoek is zeker geen lange donkere tunnel zonder licht aan
het einde geweest. Hoewel het natuurlijk met ups-and-downs gaat, heb ik het
vooral ervaren als een leerzame, leuke en positieve tijd. Dit is vooral zo geweest
door de bijdragen van iedereen binnen en buiten het lab, en binnen en buiten de
wetenschap.
Op de eerste plaats wil ik mijn promotores bedanken. Prof. Meijer, beste Joke,
dank voor je fijne positieve begeleiding en al het vertrouwen dat je me hebt
gegeven. Ik heb veel van je geleerd de afgelopen vijf jaar. Dank dat je me al vanaf
het begin de kans hebt gegeven om mee te schrijven aan artikelen, om presentaties
op congressen te geven en samen te werken met Oxford. Je hebt me op een hele
stimulerende manier opgeleid als onderzoeker. Prof. Foster, dear Russell, thanks
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zonder al jullie technische ondersteuning had ik dit onderzoek nooit kunnen doen.
Heleen, Mayke en ook Ben en Fred wil ik bedanken voor de goede en zorgvuldige
verzorging van alle muizen. Jozien voor je belangstelling en de snelle organisatie
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(financiële) hulp en de samenwerking op het cafeïne project. Peter, dank voor al
je hulp en advies bij de histologie. Ashna, fijn dat je mijn paranimf wil zijn! En ook
dank aan alle andere collega’s van de Neurofysiologie groep, Stephan, Jos, Sahar,
Renate, Laura, Changgui, Yuri, Erno, Michel, Anneke, Eliane, Claudia, Maria, Karim,
Thijs en Henk Tjebbe.
Ook buiten het lab zijn er veel mensen die mijn promotietraject nog een stukje
leuker hebben gemaakt. Beachvolleybal, wintersport, huiseten, borrels en feestjes
zorgden voor veel pret. Lieve Jua’s, ik vind het heel bijzonder om al meer dan
tien jaar (bijna) elke maandag met jullie te eten. Dank voor alle leuke gesprekken,
feestjes, reizen, avonturen, en ook adviezen en steun. Lieve Hans, Margriet, Astrid,
Sander, Olivier, Sylvia en Mark. Wat heb ik een geluk met jullie als schoonfamilie!
Lieve Maartje, Janna, Arjen, Jasper, Edwin en Inge, en Daniel en Elias! Wat is
het leuk om al vanaf mijn geboorte onderdeel te zijn van zo’n leuk groepje. En
met de neefjes wordt het vast alleen maar leuker. Jen, het is heel fijn om jou als
voorbeeld en vraagbaak te hebben. Dankjewel voor al het meedenken als grote
zus, paranimf en collega-wetenschapper. Lieve papa en mama. Dank voor jullie
onvoorwaardelijke steun en belangstelling, met zo’n stabiele achtergrond is alles
een stuk makkelijker.
Lieve Erik, dank voor je enthousiasme en positieve kijk op eigenlijk alles. Volgens
mij is er geen betere timing dan te promoveren in ons feestjaar!
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