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Dankwoord 
 

Dit proefschrift is mogelijk gemaakt met de hulp van vele andere personen. In 

dit dankwoord wil ik de volgende mensen bedanken: 

 

Op de eerste plaats mijn promotor, baas, begeleider en collega Ronald. Jij 

was degene die mij aanbood om promotie onderzoek te gaan doen. Ronald 

bedankt hiervoor en verder voor de begeleiding die ik van je kreeg en het 

vertrouwen dat je me hebt gegeven. 

 

Op de tweede plaats mijn copromotor Coen. Dank voor alle aandacht die je 

me hebt gegeven. Het zal niet altijd makkelijk zijn geweest, wanneer ik je 

kamer binnen kwam en meteen een antwoord wilde op de vragen die ik je 

stelde. 

 

Many thanks for the members of my committee: Ronald (jij was de eerste 

senior onderzoeker bij wie ik een eerste auteurs publicatie had), Ullrich (jij 

hebt altijd goede ideeën of opmerkingen wat betreft mijn onderzoek), Alfred (ik 

heb altijd (en nog) met veel plezier samengewerkt met jou en AIO’s van je), 

José (I enjoyed your stay in the AMC and the research we did together) and 

Bruno (I enjoyed working together on the CLF project and furthermore, your 

enthousiasm about the research we discussed). 

 

Vervolgens wil ik alle mensen bedanken die elke dag voor de dieren zorgen 

(of hebben gezorgd). Deels dank zij jullie is dit proefschrift mogelijk gemaakt. 

 

Verder wil ik mijn uitbrengen aan de mensen die de bestellingen deden/doen: 

Marianne, Wil, Olaf en Kam. Vaak hebben jullie te horen gekregen: “kun je dit 

zo snel mogelijk bestellen”. Meestal lukte dat dan ook daarom dank. 

 

De dier experimenten zijn uitgevoerd door echte specialisten: Cindy, Karin en 

Suzanne mijn dank hiervoor is heel erg groot (ik heb jullie hulp daar altijd bij 

nodig gehad want ik mag geen muis aanraken zolang die in leven is). 
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Mijn collega’s die op het NKI werken (of werkte) wil ik bedanken voor alle 

suggesties, de vele proefdieren of andere diensten: 

Noam, Koen, Marijn, Marcel, Evita, Dilek en Seng. 

 

George Scheffer van het VUMC wil ik bedanken voor het geven van een 

aantal antilichamen. 

 

Many thanks Stephanie Häusler, Emanuel Hänggi (from the University 

Hospital Zurich) and Hans-Jurgen Gruss (Norgine) for making it possible to 

publish the CLF paper. 

 

Thank you Christoph, José and Coen for the co-authorship on the papers: 

PhIP, acetaminophen and ABCB11, respectively. 

 

Dan zijn er ook een aantal mensen die ik “stille” krachten op het lab noem: 

Kam, John (Wesseling), Michael (Lie-a-Ling), Johan, Esther, Jurgen (nou ja 

stil) en Marianne. Deze mensen deden (en nog steeds doen) dingen die 

andere mensen of vergeten zijn of de verantwoordelijkheid niet over (willen) 

nemen (bijvoorbeeld bij calamiteiten). Bedankt dat jullie dit deden en nog 

steeds doen. Deze lijst zal ongetwijfeld groter moeten zijn. Mijn 

verontschuldigingen wanneer jij denkt dat ik je vergeten ben maar mijn 

waardering is er niet minder om. 

 

Vele AIO’s heb ik zien komen en ook gaan. De een betekende wat meer voor 

me de ander wat minder, maar allen dank dat je als voorbeeld hebt gediend, 

commentaar en/of suggesties hebt geleverd of iets anders voor mijn 

onderzoek hebt gedaan: 

Karin, Ingid, Han, Marc, Jurgen, Charles, Coen, Tanja, Rik, Onard, Maarten, 

Roben, Niek, Michael (Lie-a-Ling en van Geer), Christoph, Karin, Milka, 

Vesna, Marianna, Youji, Astrid (kosters en van der Velde), Willem, Koert, 

Paul, David, Christian, Annemiek, Leon, Dineke, Alex, Marja, Desiree, 

Machteld, Caroline, Annemieke, Aniek, Denise, Charlotte, Deirisa, Paula, 

Ebtisam, Sasha, Andy, Saskia, Erfan, Vincent, Cindy, Serge, Remco, Lucas, 

Luca, Ruth and Sateesh. 
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Verder dank aan de volgende analisten die mij van commentaar hebben 

voorzien, iets voor me hebben gedaan of op een andere manier mij van steun 

zijn geweest: 

Roel, Marianne, Berry, Conny, Kam, Johan, Marijke, Lysbeth en Wil.  

 

Dan wil ik de (oud) stafleden of mensen die ik nog niet heb genoemd 

bedanken maar wel belangrijk zijn geweest voor mijn onderzoek: 

Bert, Peter, Ray, Rob, Jurgen, Piter, Willem (Boers), Theo, Ingrid, Wout, Anje, 

Wouter, Rene, Frank, Carlos, Mona, Ruurdje, Orlando en Simon. 

 

Vervolgens wil ik iedereen van het AMC of ander instituut die ik nog niet bij 

name heb genoemd maar toch in meer of mindere mate iets voor me heeft 

betekend voor het tot stand komen van dit proefschrift bedanken. Mijn 

verontschuldigingen voor het vergeten van jouw naam. 

 

Verder wil ik mijn familie en vrienden bedanken die geïnteresseerd zijn 

geweest in mijn promotieonderzoek. Het was mij een waar genoegen om in 

de taal voor de leek uit te leggen wat ik nou eigenlijk aan het doen was. 

 

Mijn paranimfen Trijntje en Klaas wil ik bedanken voor de steun. 

 

Nu wil ik noemen de drie kinderen van me Sijmen, Jiske en Mayke. Jullie 

hebben het misschien niet helemaal bewust meegemaakt maar zijn 

ontzettend belangrijk geweest (en nog) in deze periode. Ik hoop dat ik jullie 

heb geïnspireerd? 

 

Als laatste wil ik de belangrijkste persoon in mijn leven bedanken die mij ook 

tot steun is geweest om hier aan te beginnen en buiten het werk om: 

Jeannette, ik houd van jou! 

 

Rudi  
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