
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

The aggregation state of β-amyloid in Alzheimer’s Disease

Chafekar, S.M.

Publication date
2008

Link to publication

Citation for published version (APA):
Chafekar, S. M. (2008). The aggregation state of β-amyloid in Alzheimer’s Disease. [Thesis,
fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/the-aggregation-state-of-amyloid-in-alzheimers-disease(8010c68b-8bb9-44c8-b2fe-84b4659c9f10).html


 

 

Dankwoord 
 
 

 
 



Dankwoord 

 190 

En dan is het alweer tijd voor het dankwoord. Het gedeelte van dit ‘boekje’ dat ik 
het laatste opschrijf, maar dat iedereen als eerste leest. Er zijn momenten geweest 
dat ik dacht dat mijn boekje nooit af zou raken, maar zoals de Levellers al eens 
verwoord hebben: “nothing is impossible in my all powerful mind” (uit “What a 
beautiful day”, dat is het zeker!). Mijn proefschrift is toch maar mooi af! 
 
Laat ik maar bij de belangrijkste en mij meest dierbare mensen beginnen, mijn 
ouders. Lieve mama en papa, zoveel als jullie voor mij hebben gedaan, valt niet in 
een paar woorden in een alineaatje te vangen. Bijna elke dag op en neer naar het 
ziekenhuis in Leiden om mij te bezoeken, waar ik alles bij elkaar toch flink wat tijd 
van mijn leven heb doorgebracht, mij overal brengen en halen (school, vrienden, 
het station etc.), omdat ik het zelf niet kon. Ik heb het nooit als iets 
vanzelfsprekends beschouwd en ben jullie er heel erg dankbaar voor. Ik hou van 
jullie! Jullie hebben ons altijd gestimuleerd om het studeren serieus te nemen. Ik 
denk dat dit boekje, maar ook het recente afstuderen van Karishma en Parveen (en 
hopelijk binnenkort Rajiv), daar een direct gevolg van zijn. Ik kan eigenlijk alleen 
maar zeggen: dank jullie wel voor alles. Karishma, Parveen en Rajiv(je) bedankt 
voor jullie belangstelling en interesse in mijn Alzheimer onderzoek en het lableven 
en voor de gezellige dingen die we hebben gedaan (film, poolen, bowlen, casino en 
concerten) tussen mijn drukke werkzaamheden door. Boston is een hele leuke stad, 
dus kom gauw een keer langs met z’n drieën. 
 
Dan de direct betrokkenen bij mijn promotieonderzoek: Prof. Dr. F. Baas, Frank, 
dank je wel dat ik op het Neurogenetica lab mijn onderzoek heb mogen verrichten. 
Ik wil je bedanken voor je hulp bij het afronden van mijn proefschrift. Het was 
vanaf het begin wel duidelijk dat genetica meer jouw ding is (ik heb je zelfs door 
de gang horen huppelen terwijl je SNPperdeSNP roept) en celbiologie meer het 
mijne. Je hebt me verschillende malen gezegd dat genetica veel meer recht-toe-
recht aan is dan celbiologie, maar je hebt me daar nog niet echt van kunnen 
overtuigen. Lang leve de celbiologie! 
 
Beste Wiep, onze eerste ontmoeting staat nog steeds op mijn netvlies gebrand ;-). 
Ik wil je bedanken voor al je hulp. Wat ik het meest van je heb opgestoken is om 
heel goed naar de minder goed gelukte proeven te kijken en wat vaker terug te 
bladeren in mijn lab journaal naar de resultaten van mijn proeven, om alles eruit te 
halen wat er in zit. En ik heb het heel erg gewaardeerd dat je altijd zo snel alle 
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stukken hebt gecorrigeerd. Het heeft al mijn artikelen/hoofdstukken flink en snel 
verbeterd. Ja en nu er een einde is gekomen aan onze samenwerking hoop ik dat je 
er een beetje aan kunt wennen dat ik er niet meer ben en dat je me nu geen mailtjes 
meer stuurt (naar Boston!!) om de kinderen op te halen (he Piew?). En ik ben 
natuurlijk blij dat ik nu weer gewoon door het leven kan gaan als Sidhartha (en niet 
als Rob of Finn, ik weet nog steeds niet wat ik erger vind �). 
 
De overige leden van de promotiecommissie, dr. P.Lucassen, dr. E. Hol, Prof. Dr. 
P. Eikelenboom, Prof. Dr. R. van Noorden, en Prof.Dr. E.W. Meijer, wil ik 
bedanken voor het beoordelen van mijn proefschrift. 
 
Lieve Anneloor, je bent een van de weinigen geweest die vanaf het begin tot het 
eind vertrouwen heeft gehouden in mijn kunnen. Daarmee heb je mijn moraal hoog 
gehouden, en voor een groot deel gezorgd dat mijn AiO-periode tot een goed einde 
is gekomen. Ik denk dat veel mensen op het lab denken dat we het alleen over 
voetbal, tennis, wielrennen en schaatsen kunnen hebben (sport is wel de 
belangrijkste bijzaak in het leven overigens), maar ik heb met je over van alles en 
nog wat kunnen praten, koetjes en kalfjes, de frustraties van een AiO, en allerlei 
andere serieuze en minder serieuze zaken. Kortom, zonder jou was mijn AiO leven 
lang niet zo leuk en gezellig geworden. Maar ook hierna ben je nog niet van me af, 
de wekelijkse sport-update op maandag houden we natuurlijk gewoon in ere alleen 
nu moet het per email. Wanneer kom je op bezoek in Boston (het valt heel goed te 
combineren met een trip naar de US Open in New York)? Dank je wel dat je mijn 
paranimf wilt zijn!! 
 
Lieve Jelly, ik heb heel even moet wennen aan je, maar daarna was het wel meteen 
dikke pret. Ik denk dat als iemand mijn lach hoorde bulderen, dat men vaak wel 
wist dat Jelly ook in de buurt was. Dank je wel voor alles: voor alle koffie-
momenten op het lab, alle gedeelde muziek (en de leuke concerten waar we naar 
toe zijn gegaan, maar Beth Hart laat ik toch maar passeren), alle gezelligheid (met 
en zonder Yasmin), alle keren dat ik op de bank kon crashen bij je thuis. Ook heel 
erg bedankt voor het layouten van mijn boekje, het is echt goed gelukt. Ik ben nu in 
Boston, dus het contact moet even per mail en skype, maar ik weet zeker dat als ik 
weer terug ben, het weer net zo gezellig wordt. Je bent een lieve vriendin! 
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Lieve Yasmin, vanaf het begin konden we het meteen heel goed met elkaar vinden, 
en samen met Jelly was het helemaal gezellig. Nou vooruit, ik zeg het dan toch 
maar een keer: je bent de grappigste grapYas van het hele lab. (Dit is de enige keer 
dat ik het zeg, dus geniet er maar van.) Je hebt lang getwijfeld of je wel AiO moest 
worden, ik vind het echt leuk dat je het gaat doen. Ik vind het jammer dat ik er niet 
ben om het van wat dichterbij mee te maken. Maar we houden contact, dus ik hoor 
wel hoe het je af gaat. Wanneer kom je met Jelly naar Boston (jullie hebben het 
beloofd, dat weten jullie toch wel?). 
 
Beste Ph.D. (candidates) van het eerste uur, Janneke, Jose, Valeria en Anneke: 
jullie weten als geen ander hoe leuk, moeilijk en hard werken het is als AiO. Dank 
je wel voor alle ontelbare koffie pauzes (neuro-koffie, automaten-koffie en appie-
koffie), alle gezellige AiO-dinners (waar we ongestoord alle neurogenetica roddels 
konden bespreken) en gezellige karaokes (Het is een nacht....). Janneke, jouw 
verdediging was echt geweldig, goed voorbeeld doet goed volgen hoop ik.  
 
En dan zijn er natuurlijk weer verse nieuwe AiO’s: Katja, Joeri, Marleen en Diana 
veel succes met jullie proeven, artikelen, praatjes, posters etc.  
 
Lieve Anne, het was maar kort dat je bij ons op het lab rondliep. Ik ben erg blij dat 
het weer beter met je gaat. Ik wil je vooral al het positieve toewensen voor de 
toekomst. 
 
Rob, dank je wel voor de interessante en leuke gesprekken tijdens en tussen het 
pipetteren (in de kweek en aan onze labtafel) over gitaren, sport (ja zelfs sport), je 
kinderen, je (lekkende) caravan op de camping, en muziek (Paul Weller, Steve 
Vai). Dank voor al je pipetteer werk wat in mijn boekje is verdwenen!! 
 
Marit, Buurvrouw, dank je wel voor de (korte) fietstochtjes van en naar huis. We 
zijn allebei inmiddels verhuisd. Het wordt nu toch wel wat lastig om elkaars 
plantjes water te geven. Ik kom natuurlijk een keer kijken als de kleine er is! 
 
Verder wil ik graag iedereen van het Neurogenetica-lab bedanken voor gezellige 
lunches met vele serieuze en vooral minder serieuze gesprekken (ik heb na bijna 
elke lunch wel wikipedia moeten reaadplegen, Kees), veel taart, en enthousiaste 
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deelnames  aan de voetbalpoules (helaas steeds gewonnen door ondeskundige 
collega’s ;-)). 
 
Dan naar de volgende etage: de meiden van boven (Dineke, Hilde, Judith en 
Marcel en Erik), dank jullie wel voor de gezelligheid, fluorescente probe-jes, en 
confocal-hulp. Hilde, Judith en Marcel veel succes met jullie AiO 
beslommeringen.  
 
Jan van Marle, dank je wel voor de gedetailleerde uitleg over de EM en de 
confocal, maar ook over het stoken van jenever, en andere nuttige info. 
 
Jeroen Hoozemans, je hebt een hele tijd bij ons rond gelopen, helaas ben je nu 
overgelopen. Ik heb heel veel aan je gehad toen je nog op het AMC werkte, het 
was niet alleen gezellig maar ook op het wetenschappelijke vlak was het een 
verrijking dat je bij ons hebt rond gelopen. Ik heb erg veel van je opgestoken.  
 
Rob Veerhuis en Niek Verweij wil ik graag bedanken voor een prettige 
samenwerking op het oligomeren project en Rob wil ik bedanken voor het  
laten uitvoeren van de Abeta ELISA’s. 
 
Piet Eikelenboom, je komt op onregelmatige tijden, onze kamer binnen lopen, om 
allerlei zaken te bespreken met Wiep en Jeroen, of om mij te vragen hoe het gaat. 
Als een echte verstrooide professor, liet je dan een paar termen en wat halve en 
hele zinnen vallen. Het duurde in het begin wel even voordat ik door had wat je 
nou precies bedoelde. Ik heb uiteindelijk veel aan je commentaren gehad, je hebt 
me vaak aan het denken gezet. Dank je wel daarvoor. 
 
Ik wil bij deze graag iedereen bedanken van de Neurodegeneratieve research 
besprekingen, met name Elly, Pim van Gool, Jeroen H, Rob V., en Piet voor hun 
interessante, leuke en moeilijke vragen tijdens mijn praatjes. 
 
Bert, Maarten en Hinke, dank jullie wel voor een prettige samenwerking op het 
dendrimeer project. Ik denk dat het tot een heel mooi resultaat heeft geleid. Dank 
voor alle tijd en moeite die jullie er in hebben gestopt. Hinke, ik wil je bedanken 
voor alle dendrimeren en andere peptiden die je hebt gemaakt. Maarten, dank je 
wel voor je hele heldere commentaren op het artikel, die hebben het manuscript 
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heel veel goed gedaan. Bert, dank je wel voor je altijd vriendelijke mailtjes, 
artikelen die je me wel eens doorstuurde, en natuurlijk bedankt dat je in de 
promotie commissie zitting heb willen nemen.  
 
Dear Hilal, I had a really good time in your lab in Lausanne. I worked for two 
months in your lab, and in this time the groundwork for my 2nd article was 
essentially made. I would like to thank you for the confidence you had in me. I 
would also like to thank you, Asad, for your help with the FPLC. 
 
Sujata and Usha, my previous supervisors, thank you for listening to all my Ph.D. 
stories, difficulties and happy ends. Sujata, when I return, we should really play a 
game of carrom. Usha, I’ll be visiting you soon this year in Little Rock. 
 
Tenslotte wil ik alle belangrijke mensen buiten mijn werk bedanken voor hun steun 
en betrokkenheid: 
 
Lieve familie (we zijn een te grote familie om iedereen bij naam te noemen), jullie 
hebben altijd heel erg meegeleefd tijdens mijn promotie onderzoek. Vooral al jullie 
lieve telefoontjes en enthousiasme toen er eindelijk een datum was vond ik erg lief. 
Toch wil ik graag een aantal mensen even persoonlijk noemen: Oom Surrender (is 
er geen leuke conferentie in Boston, of kom je voor een werkbezoekje hier naar 
toe?) en Oom Chander, dank jullie wel voor jullie oprechte belangstelling in woord 
en gebaar. Tante Didi en oom Lydius, dank jullie wel voor regelmatige telefoontjes 
van twee continenten, nuttige adviezen en tips en veel gezelligheid in Gruas en 
Den Haag. Oom Rob, heel erg lief dat je helemaal uit Suriname wil komen om 
mijn promotie bij te wonen. En tenslotte wil ik mijn lieve Bapu en Nanie 
bedanken: als er twee mensen zijn die misschien wel het meest zullen stralen en 
glimmen van trots op 6 juni, dan zijn jullie het wel.  
 
Lieve Utrechtse vrienden (Marije, Daniel (+ Marijn Daniel), Marian en Frank, 
Ankie, Sue, Hylke en Esther), Ik heb weinig tijd gehad om veel met jullie af te 
spreken, gelukkig weten jullie alles af van een druk AiO-bestaan. En nu zit ik ook 
nog in Boston.... Dank jullie wel voor alle gezellige verjaardagsfeesten, 
Weerwolven, concerten, bowlen, nieuwjaarsfeestjes en voor al jullie medeleven en 
betrokkenheid bij mijn Alzheimer onderzoek. Het aantal promoties volgt elkaar nu 
snel op, succes met de (laatste) AiO loodjes voor sommigen van jullie. 
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Verder wil ik graag mijn schoonfamilie bedanken voor hun interesse en 
belangstelling in mij en mijn onderzoek, en dan in het bijzonder Jan, Francisca en 
Linda, maar ook Thea en Lieneke, en Martin en Annette.  
 
Petra, mijn lieffie, dank je wel voor alles!! 
 
 
 
 


