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Samenvatting

Lysosomale stapelingsziekten zijn erfelijke stofwisselingsaandoeningen die hun naam
danken aan het feit dat zich bij al deze ziekten een probleem voordoet in de zogenaamde
lysosomen. Lysosomen zijn kleine celorganellen betrokken bij diverse afbraakprocessen.
In het lysosoom worden met behulp van lysosomale enzymen, binnengekomen grotere
moleculen afgebroken tot kleinere moleculen, die dan weer voor verdere verwerking elders
in de cel geschikt zijn. Als één van de enzymen niet functioneert ontstaan er problemen.
Een verbinding kan niet in het lysosoom afgebroken worden en blijft dus in het lysosoom
achter. Hierdoor ontstaat een stapeling van deze stof, die het functioneren van het
lysosoom bemoeilijkt en op den duur ook het functioneren van de hele cel verstoort.
Aangezien het verband tussen het gendefect en de klinische presentatie zwak is en er dus
veel variatie is tussen patiënten, zelfs binnen families, zijn biomarkers extra belangrijk
voor het klinisch begeleiden van patiënten met een lysosomale stapelingsziekte.
Biomarkers zijn specifieke moleculen die in afwijkende hoeveelheden voorkomen in
lichaamsvloeistoffen of weefsels van patiënten in vergelijking met gezonde mensen. Zij
kunnen gebruikt worden als indicatoren voor de ziekte progressie en de respons op
therapie. Idealiter zijn de biomarkers afkomstig van de stapelingscellen en kunnen ze
aangetoond worden in makkelijk te verkrijgen lichaamsvloeistoffen zoals bloed en urine.
Dit proefschrift behandelt onze zoektocht naar biomarkers voor de ziekte van Gaucher en
de ziekte van Fabry. We beschrijven onderzoeken die aantonen dat biomarkers de artsen
inderdaad van dienst zijn bij het nemen van beslissingen betreffende starten en
optimaliseren van therapie.

De introductie van nieuwe massa spectrometrische methoden, geschikt voor het
detecteren en identificeren van eiwitten, biedt nieuwe onderzoeksmogelijkheden om onze
kennis over eiwitten te vergroten. Recentelijk zijn er verschillende proteomics
('eiwitstudie') technieken ontwikkeld voor het bestuderen van eiwitten aanwezig in bloed.
Het doel van ons onderzoek, beschreven in dit proefschrift, was het identificeren en
karakteriseren van biomarkers voor de ziekte van Gaucher en de ziekte van Fabry met
behulp van één van deze nieuwe technologieën, genaamd surface-enhanced laser
desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (SELDI-TOF MS). Deze relatief
nieuwe toepassing van massa spectrometrie combineert absorptie chromatografie met
massa spectrometrische detectie.

Biomarkers voor de ziekte van Gaucher
In hoofdstuk 3 beschrijven we een studie waarin we onderzoeken of CCL18 een goede

biomarker is voor de ziekte van Gaucher. Wij tonen aan dat het chemokine CCL18
gemiddeld ca. 30 keer verhoogd voorkomt in plasma van symptomatische Gaucher
patiënten, zonder overlap tussen waarden van patiënten en controles. De concentratie
CCL18 in plasma neemt af tijdens therapie, net als chitotriosidase. Immunohistochemie
toont aan dat de Gaucher cellen verantwoordelijk zijn voor CCL18 productie. De
concentratie CCL18 in plasma kan gebruikt worden als alternatieve surrogaat marker voor
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de ziekte van Gaucher en is vooral een uitkomst bij het volgen van het ziekteverloop in
geval van patiënten met een chitotriosidase deficiëntie. Verder tonen we aan dat de plasma
CCL18 marker nuttig is voor het bepalen van de doeltreffendheid van therapie.

In hoofdstuk 4 beschrijven we een studie naar de bruikbaarheid van SELDI-TOF MS
voor kwantitatieve metingen van de CCL18 concentratie in bloed om op die manier het
ziekteverloop bij Gaucher patiënten te volgen. Gebaseerd op CCL18's laag moleculaire
massa, positieve lading en relatief hoge concentratie zou CCL18 erg geschikt kunnen zijn
voor het kwantificeren met behulp van SELDI-TOF MS. Daarom hebben we de CCL18
concentratie in plasma tegelijkertijd m.b.v. SELDI-TOF MS en ELISA bepaald. De CCL18
concentratie bleek in sommige monsters aanzienlijk te worden onderschat bij een SELDI-
TOF MS bepaling. Inmengen van recombinant CCL18 wees uit dat de detectie van CCL18
met SELDI-TOF MS sterk beïnvloed wordt door de aard van het monster. Onafhankelijk
van de totale CCL18 concentratie bindt slechts 1-10% van het chemokine aan de
ProteinChip® Array. Zelfs wanneer er vergelijkbare hoeveelheden aan de ProteinChip®

Array zijn gebonden worden er verschillende piek intensiteiten waargenomen. Gebaseerd
hierop suggereren wij dat beperkte bindingscapaciteit en monsterafhankelijke suppressie
van CCL18 ionisatie beide de uiteindelijke piek intensiteit sterk beïnvloeden. Met deze
studie tonen we aan dat SELDI-TOF MS geen betrouwbare procedure is om de CCL18
concentratie in bloed kwantitatief te bepalen en dus niet gebruikt kan worden voor het
evalueren van de status van Gaucher patientenpatiënten.

Hoofdstuk 5 beschrijft onze zoektocht naar een biomarker voor skeletziekte in Gaucher
patiënten. Skeletziekte is een van de meest ingrijpende ziekteverschijnselen voor Gaucher
patiënten. Het volgen van de invloed van therapie op skeletziekte is problematisch omdat
de bestaande verfijnde MRI technieken erg duur en niet overal toegankelijk zijn. De
beschikbaarheid van een simpele bloedtest die ons meer kan vertellen over eventuele
botcomplicaties zou daarom erg waardevol zijn. Wij tonen in dit hoofdstuk aan dat de
chemokines macrophage inflammatory protein (MIP)-1α en MIP-1β, beide betrokken bij
botcomplicaties bij patiënten met multiple myeloma, aanzienlijk verhoogd voorkomen in
plasma van Gaucher patiënten. Er blijkt een verband te bestaan tussen een verhoogde
plasma MIP-1β concentratie en botproblematiek. De concentratie van beide chemokines
neemt af tijdens therapie. Een onvoldoende afname in plasma MIP-1β concentratie
gedurende 5 jaar therapie (>85 pg/mL MIP-1β) werd alleen waargenomen in patiënten met
voortdurende botproblemen tijdens therapie. Samenvattend kunnen wij zeggen dat MIP-
1α en MIP-1β verhoogd voorkomen in plasma van Gaucher patiënten en een aanhoudende
hoge concentratie MIP-1β tijdens therapie een voorspellende waarde heeft betreffende
voortdurende botproblemen.

Hoofdstuk 6 is gewijd aan het effect van een dosisverschil bij enzym vervangende
therapie (ERT) op de respons in plasma MIP-1β concentratie. Er is al geruime tijd
discussie t.a.v. de vraag of een hogere dosis ERT leidt tot een snellere en betere respons in
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de botten. Wij hebben onderzocht of een hogere therapeutische dosis ook leidt tot een
betere plasma MIP-1β respons. Hiertoe hebben we retrospectief gekeken naar de MIP-1β
respons in twee vergelijkbare patiëntengroepen. Eén groep werd behandeld met een
relatief lage dosis enzym terwijl de andere groep een relatief hoge dosis ontving. De
plasma MIP-1β concentratie nam sneller af in de hoog gedoseerde patiëntengroep. Een
soortgelijke respons werd ook waargenomen voor chitotriosidase activiteit (de
belangrijkste marker voor de hoeveelheid stapelingscellen in Gaucher patiënten) en de
mate van beenmerg aandoening.

In hoofdstuk 7 beschrijven we het effect van therapie op klinische en biochemische
parameters van 3 kinderen met Gaucher type III uit één gezin. De kinderen zijn geboren
tussen 1992 en 2004. Door nieuwe inzichten verkregen gedurende deze periode is de
behandeling van patiënten met de ziekte van Gaucher type III aanzienlijk veranderd. De
twee oudste kinderen zijn behandeld met ERT vanaf respectievelijk 24 en 6 maanden oud.
De dosis is vervolgens verhoogd en gecombineerd met substraat reductie therapie (SRT)
vanaf respectievelijk 12 en 8 jaar oud. Het jongste kind is vanaf vijf maanden behandeld
met een hoge dosis ERT en SRT. De twee oudste kinderen zijn vanaf een leeftijd van 1.5
jaar neurologisch aangedaan. De eerste symptomen waren scheelzien en gedeeltelijke
oculomotor apraxia (moeite met het controleren van horizontale oogbewegingen). Later
werden ook cognitieve achteruitgang, problemen met hersenfunctie en gehoor vastgesteld.
Het ziekteverloop van het jongste kind is veel gunstiger. Op een leeftijd van 3 jaar zijn de
cognitieve ontwikkeling, de hersenfunctie en het gehoor normaal te noemen. De
verstoorde oogbewegingen, die snel na de geboorte al optraden, werden gedurende
therapie minder opvallend. Gebaseerd op deze resultaten lijkt de combinatie van een hoge
dosis ERT en SRT een veelbelovende therapie voor het behandelen van Gaucher type III,
mits er al vroeg wordt gestart met de behandeling. Voor het bepalen van de effecten van
deze combinatietherapie op lange termijn is vervolgonderzoek natuurlijk noodzakelijk.

Hoofdstuk 8 beschrijft een proteomics studie waarbij we de ziekte van Gaucher
onderzoeken met behulp van de klassieke 2D gel electroforese methode. Plasma van
Gaucher type I patiënten is vergeleken met plasma van gezonde vrijwilligers. Op de 2D gel
met Gaucher plasma waren in vergelijking met de controles verschillende grote abundante
eiwitten afwezig, terwijl een nieuwe groep van kleine 'eiwitten' verscheen. Deze kleine
polypeptiden zijn geïdentificeerd als proteolytische afbraakproducten. Opvallend genoeg
kon dit verschijnsel volledig voorkomen worden door gebruik te maken van
thioureum/ureum in de rehydratiebuffer in plaats van ureum alleen. Door Gaucher plasma
te mixen met controle plasma konden wij vast stellen dat de afbraak veroorzaakt wordt
door de aanwezigheid van een (of meer) protease(s) in Gaucher plasma. Onze observaties
kunnen verklaard worden door gedeeltelijke eiwit ontvouwing. Terwijl de eiwitten
gevoelig voor afbraak door protease(s) ontvouwen worden in aanwezigheid van ureum
alleen lijken de protease(s) zelf hun actieve conformatie te behouden. Na therapie lijkt de
eiwitafbraak veel minder grootschalig, waarschijnlijk veroorzaakt door een afname van de
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hoeveelheid protease(s). Incubatie met Concanavaline A SepharoseTM resulteerde in een
gedeeltelijke remming van de proteolytische activiteit in Gaucher plasma. Gebaseerd op
deze resultaten suggereren wij dat (sommige van de) verantwoordelijke protease(s)
mogelijk geglycosyleerde eiwitten zijn. Onze experimenten met verschillende protease
remmers geven ons aanwijzingen dat een mengsel van proteases, welke in ruime
hoeveelheid aanwezig zijn in plasma van symptomatische Gaucher patiënten,
verantwoordelijk is voor de intrigerende eiwitafbraak waargenomen met 2DGE.
Samenvattend, bij het gebruik van ureum alleen voor het denatureren van eiwitten
aanwezig in Gaucher plasma vindt grootschalig 'in vitro' geïnduceerde eiwitafbraak plaats.
De mate van eiwitafbraak blijkt te correleren met de ernst van de ziekte.

In hoofdstuk 9 presenteren wij een strategie voor de statistische validatie van
classificatiemodellen in proteomics studies. Voor het vinden van nieuwe biomarkers zijn
verschillende bestaande methoden gecombineerd om zo een solide statistische basis te
verkrijgen alvorens we gaan testen of de biomarker ook biochemisch valide is. Deze
methoden omvatten: een permutatietest en enkele en dubbele kruisvalidatie. Als
classificatiemethode is gebruik gemaakt van Principal Component Discriminant Analysis
(PCDA), maar de methodologie is ook toepasbaar bij andere classificatiemethoden. De
kruisvalidatieresultaten van het PCDA model kunnen prima gecombineerd worden met een
nieuwe selectiemethode van variabelen, genaamd 'rank products'. Deze strategie is met
name geschikt voor experimenten met relatief weinig monsters en veel variabelen (hetgeen
aanleiding geeft tot 'undersampling'), zoals we dat vaak aantreffen bij proteomics en
metabolics studies. De dataset bestaat uit serum monsters van Gaucher patiënten en
gezonde vrijwilligers. Na dubbele kruisvalidatie blijkt de sensitiviteit van het model 89%
en de specificiteit 90%. Mogelijke kandidaat biomarkers zijn geïdentificeerd met de
nieuwe variabelenselectie methode. De resultaten van permutatietests ondersteunen de
keuze voor dubbele kruisvalidatie als methode ter bepaling van de voorspelfout indien
voor het modelleren een parameter ingesteld moet worden. De permutatietoets toont aan
dat een enkele kruisvalidatie geen uitsluiting van statistische fouten garandeert. De
validatie van classificatie modellen door middel van permutatietesten in combinatie met
dubbele kruisvalidatie voorkomt een onjuiste interpretatie van de resultaten, mogelijk
veroorzaakt door undersampling.

In hoofdstuk 10 presenteren we een gevoelige methode voor het detecteren van
puntmutaties in eiwitten aanwezig in complexe monsters. De methode is gebaseerd op
SELDI-TOF MS, maar kan ook worden toegepast met gebruik van andere MS technieken.
Het te onderzoeken eiwit in deze studie is het lysosomale enzym glucocerebrosidase, het
enzym dat bij de ziekte van Gaucher niet (goed) functioneert. Onvoldoende activiteit van
glucocerebrosidase leidt tot stapeling van glucosylceramide in macrofagen (cellen die in
staat zijn materiaal op te nemen en af te breken). De relatie tussen glucocerebrosidase
genotype en het fenotype van de Gaucher patiënt is niet strikt. De mogelijkheid om
glucocerebrosidase eiwit te kunnen meten in klinische monsters zou meer inzicht kunnen
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geven in de ziekte van Gaucher. Om dit doel te verwezenlijken hebben we
glucocerebrosidase geïsoleerd met een simpele verrijkingsstap door interactie van
glucocerebrosidase met een geïmmobiliseerd antilichaam (8E4). Na isolatie van
glucocerebrosidase werd het antilichaam-antigeen complex op de chip gedigesteerd met
behulp van trypsine. In totaal zijn er 25 peptiden geïdentificeerd (sequentie: ~60% van het
totaal), waarvan er een aantal de gemuteerde aminozuren bevatten. De beschreven
methode biedt de mogelijkheid om een mutatie analyse op eiwitniveau te doen door direct
te meten in complexe biologische monsters zonder dat daar ingewikkelde
zuiveringsmethodes voor nodig zijn.

Biomarkers voor de ziekte van Fabry
In hoofdstuk 11 beschrijven we een uitgebreid onderzoek naar de klinische symptomen

van Nederlandse Fabry patiënten. Klinische en biochemische karakteristieken van 96
Nederlandse Fabry patiënten (waarvan er inmiddels 25 zijn overleden) zijn retrospectief
verzameld voordat therapie gestart is. Na analyse van de karakteristieken van de
Nederlandse Fabry patiënten ontdekten we dat er maar een beperkt verband bestaat tussen
de verschillende symptomen. Verder blijken de individuele symptomen niet te correleren
met de verhoogde Gb3 concentratie in plasma of urine en dus kan Gb3 niet gebruikt
worden als biomarker voor de ziekte van Fabry.

In hoofdstuk 12 beschrijven we onze zoektocht naar een biomarker aantoonbaar in bloed
die de klinische status van de Fabry patiënt goed weerspiegelt. Wij hebben voor deze
studie serum gebruikt van Fabry patiënten en gezonde vrijwilligers en hebben de sera
vergeleken met behulp van SELDI-TOF MS. Recentelijk hebben we al aangetoond dat na
analyse van de SELDI-TOF MS spectra met behulp van PCDA een goed classificatie
model gemaakt kan worden voor het onderscheiden van Gaucher patiënten. Hier evalueren
we de waarde van SELDI-TOF MS plasma profiling voor het discrimineren van
symptomatische Fabry patiënten met behulp van PCDA en support vector machines
(SVM) analyse. Uit ons onderzoek blijkt dat Fabry patiënten veel minder goed te
onderscheiden zijn van gezonde vrijwilligers dan Gaucher patiënten. De verschillen tussen
de Fabry en de controle spectra zijn waarschijnlijk veel kleiner dan de verschillen tussen
de Gaucher en de controle spectra.

In addendum 1 bespreken we tenslotte onze zoektocht naar een biomarker voor delirium.
Voor deze studie is gebruik gemaakt van plasma en serum van patiënten van 65 jaar en
ouder die geopereerd zijn naar aanleiding van een gebroken heup, met en zonder
postoperatief delirium. Er zijn eiwitprofielen gegenereerd met SELDI-TOF MS door
gebruik te maken van CM10 en Q10 ProteinChip® Arrays. Vervolgens is er een
vergelijking gemaakt van de eiwitprofielen. Het grootste verschil werd gevonden wanneer
EDTA plasma werd opgebracht op een CM10 ProteinChip® Array. Deze resultaten werden
bevestigd in de validatiegroep. In deze studie hebben we (wanneer we de testgroep en de
validatiegroep samenvoegen) 3 discriminerende pieken gevonden in de delirieuze
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patiënten. Deze pieken corresponderen hoogstwaarschijnlijk met het eiwit hemoglobine-β.
Onderzoek naar de ziekte van Gaucher type I heeft geleid tot de ontdekking van twee

nieuwe biomarkers, aantoonbaar in plasma van Gaucher patiënten. De eerste nieuwe
biomarker, CCL18, blijkt, net als plasma chitotriosidase, goed te correleren met het aantal
Gaucher cellen en de ernst van de ziekte. Deze biomarker helpt artsen bij het nemen van
beslissingen betreffende de behandeling van patiënten en is vooral een uitkomst voor het
volgen van chitotriosidase deficiënte patiënten. De tweede nieuwe biomarker, het
chemokine MIP-1β, blijkt ook verhoogd in plasma van Gaucher patiënten. In tegenstelling
tot chitotriosidase en CCL18 wordt MIP-1β niet gemaakt door de volwassen Gaucher cel,
maar is dit chemokine afkomstig van de onstekingscellen die de stapelingscellen omgeven.
Het uitblijven van een toereikende respons in plasma MIP-1β bleek te correleren met
voortdurende botproblemen. Correctie van de MIP-1β concentratie in plasma is, net als bij
chitotriosidase en CCL18, in de eerste fase van de enzym vervangende therapie afhankelijk
van de dosis. Hieruit blijkt dat zowel de correctie van de Gaucher cellen als de omliggende
cellen in de eerste fase van therapie dosisafhankelijk is.

Helaas zijn er nog steeds geen echte biomarkers beschikbaar voor de ziekte van Fabry.
Analyse van de klinische en biochemische karakteristieken heeft niet geleid tot de
ontdekking van een (mogelijke) biomarker. We hebben de ziekte van Fabry ook bestudeerd
met behulp van massa spectrometrie. Met behulp van SELDI-TOF MS kon echter geen
goed onderscheid worden gemaakt tussen de eiwit profielen van Fabry patiënten en
gezonde vrijwilligers. Achteraf zijn de resultaten van deze studies niet verrassend omdat
tot dus ver ook door andere onderzoekers geen enkele bloed biomarker is gevonden. In
tegenstelling tot wat eerder algemeen geaccepteerd werd, blijken de met lipiden gevulde
endotheel cellen in Fabry patiënten niet extreem abnormaal te zijn. De kans is groot dat de
stapelingscellen dus geen specifieke eiwitten uitscheiden die wij vervolgens in de
circulatie terug zouden kunnen vinden met behulp van SELDI-TOF MS.
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Dankwoord

Inmiddels ligt mijn concept proefschrift ter beoordeling bij de promotiecommissie. Dus is
het nu tijd voor het allerallerallerlaatste stukje tekst. Het dankwoord. In het Nederlands,
mijn moedertaal. En dus zou het mij makkelijker af moeten gaan dan de rest van mijn
proefschrift. Niets is minder waar. Ik ben bang dat ik mensen vergeet te vermelden die het
wel degelijk mede mogelijk gemaakt hebben gemaakt dat ik daar donderdag 12 juni 2008
mag staan...

Allereerst wil ik de Nederlandse Gaucher patiënten en Fabry patiënten bedanken. Dankzij
jullie bereidwilligheid en inzet zijn wij meer te weten gekomen over deze zeldzame
ziekten.Vanzelfsprekend wil ik het bestuur van de Nederlandse Gaucher vereniging en het
bestuur van de FSIGN, de Nederlandse Fabry patiënten vereniging, bedanken voor hun
steun hierbij.

Prof. dr. J.M.F.G. Aerts. Hans, hoofd van de afdeling Medische Biochemie, mijn promotor
EN mijn directe begeleider. Bedankt voor het aanbieden van de juiste baan op het juiste
moment. Na veel wikken en wegen heb ik dan toch (weer) de beslissing genomen. Ik wil
promoveren! Ik kijk nu terug op een hele plezierige en (relatief) stressvrije periode. Het
samenwerken met jou gaat altijd prima, en wordt vervolgd. Ondanks een ernstig
volgeplande agenda had je altijd een gaatje voor een snel overleg, waardoor ik weer verder
kon met mijn proeven en/of mijn manuscripten. In mijn ogen ben jij een stereotiep
verwarde professor. Juist daardoor heb ik NOG meer bewondering voor alles wat je doet.
Bedankt voor jouw vertrouwen op een goede afloop. Als ik aan mezelf twijfelde wist jij
me er altijd weer van te overtuigen dat ik het best zelf kon.

De leden van mijn promotiecommissie: prof. dr. R.A. Wevers, prof. dr. F.A. Wijburg, prof.
dr. R.J.A. Wanders, dr. B. Bleijlevens en dr. D. Speijer. Bedankt voor het kritisch doorlezen
van mijn proefschrift en de bereidheid om zitting te nemen in de promotiecommissie.
Dear prof. dr. T.M. Cox, I am honored that you are willing to participate in my PhD thesis
committee.

De afdeling Medische Biochemie: verschillende onderzoeksgroepen en gemiddeld zo'n 55
werknemers met uiteenlopende persoonlijkheden. Al met al een heel gezellige boel. Ik heb
genoten van alle koffiepauzes, borrels, labuitjes en kerstlunches. Iedereen bedankt voor de
goede sfeer en behulpzaamheid.

Een aantal mensen wil ik toch bij naam noemen. Allereerst wil ik mijn (ex)kamergenootjes
bedanken:
Boris, bedankt voor jouw hulp bij de eerste experimenten met de SELDI en mijn
allereerste manuscript. Het was wel even wennen toen je net weg was... Verder bedankt
voor het afmatten van mijn vriendje op de squashbaan. Hij was na afloop altijd zo heerlijk
rustig ;-) Wanneer gaan jullie weer? Nick zit al te springen van ongeduld.
Richard, bedankt voor jouw eerste hulp bij computerproblemen, jouw muzikale
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intermezzo's en goede film suggesties. Thanks voor jouw input bij het protease verhaal,
dankzij jou niet alleen een klassiek biochemische aanpak maar ook hightech stuff. :-D
En Dave, waar moet ik beginnen? Wouldn't have made it without you! Allereerst bedankt
voor het 'binnenhalen'. Thanks voor al jouw boeken (op verjaardagen en als het even tegen
zat) en jouw culinaire hoogstandjes (lunch en avondmaaltijd) bij jou thuis. Uiteraard ook
mijn dank voor jouw hulp in het lab en het kritisch doorlezen van mijn manuscripten.
Verder bedankt voor de peptalks, de ijsjes, de feedback na presentaties, de warme
chocomelk, de opbouwende kritiek en het lekkerste brood van A'dam. Fijn ook dat je jouw
humor alleen gebruikt omwille van mij en niet ten koste van mij. Volgens mij ben ik de
enige op de afdeling met 'vrijstelling'.

Van onze afdeling wil ik verder diegene bedanken die mij wegwijs gemaakt hebben op het
lab en met wie ik veel heb samen gewerkt:
Ans en Rolf, bedankt voor jullie hulp bij verscheidene zaken.
Marri en Wilma, bij jullie kan ik altijd terecht met mijn vragen. Bedankt voor jullie hulp.
Saskia, bedankt dat jij samen met mij geregeld de -20°C kamer wilde trotseren op zoek
naar allerlei bloedmonsters. Wanneer gaan we een keer gezellig Wii-en met z'n vieren?
Farhad, bedankt voor onze korte maar krachtige samenwerking.
Nora, dezelfde periode gestudeerd, tegelijk stage gelopen op Biochemie en uiteindelijk
allebei een AIO baan bij Hans... Op 1 vlak loop je echter ruim voor. Jij hebt thuis al klein
stoer ventje zitten. Succes met de laatste promotieloodjes. Het gaat je lukken!
Karen, je was een hele prettige reisgenoot. Samen met jou leek Perugia toch minder ver
weg... Verder check ik nooit meer mijn koffer in voordat ik mijn toiletspullen, een setje
ondergoed en mijn pyama in mijn handbagage heb gedaan, en jij?
Shreyas, net als ik gek op visjes, hardlopen en een dropje op z'n tijd. Verder beide
voorstander van een opgeruimd lab ;-) Jij bracht ons lab tot leven. Bedankt voor jouw
gezelligheid!

Annette, Duco en Romana. Zonder jullie had het allemaal niet zo op rolletjes gelopen.
Bedankt voor al jullie hulp.

Guy, bedankt voor de vrolijke noot op de gang.

De Harries. Meindert, Jacques en Harrie. Bedankt voor de technische ondersteuning en
bovenal voor het opvrolijken van mijn mannetje op momenten dat hij het even helemaal
gehad heeft!

Wie Mariëlle een beetje kent weet hoe belangrijk eten voor haar is. Zie anders haar
noodrantsoen op haar schrijfkamer. ;-) Uiteraard maken wij van een nood een deugd en is
elke lunch en avondmaaltijd een uitstekend moment voor de nodige ontspanning.
Lunchgangers: Alina, Kasia, Chris, Karin, Duco, Annett en Richard -> Bedankt!
Die-hards en lefgozers die ook de avondmaaltijd van het AMC trotseerden: Reinier, Rob,
Joost, Richard, Dave en Thijs -> Thanks!
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Het werk beschreven in dit boekje is mede mogelijk geworden door de goede
samenwerking tussen 'het lab' en 'de kliniek'. In het bijzonder wil ik diegenen bedanken
met wie ik -in meer of mindere mate- heb samen gewerkt: Maaike, Josanne en Anouk ->
Bedankt. Jullie hebben het al geflikt. Nu maar hopen dat ik het er ook zo goed vanaf breng
die dag. Ik heb in ieder geval genoeg goede voorbeelden. Verder wil ik Carla Hollak
bedanken voor het meedenken bij de opzetten van nieuwe onderzoeken en het kritisch
lezen van de manuscripten. Maaike Wiersma en Els Ormel, bedankt voor het verstrekken
van allerlei patiëntengegevens. Mario Maas, bedankt voor het scoren van de MRI's.
Mirjam en Saskia, jullie wens ik heel veel succes tijdens jullie promotietraject.

Een goede herinnering bewaar ik ook aan onze samenwerking met de werkgroep
Biosystems Data Analysis van de UvA, gevestigd op Roeterseiland. Age, Huub en
Suzanne, bedankt voor de fijne samenwerking. En Suzanne, jou wens ik heel veel succes
met jouw onderzoek en het afronden van jouw promotie. En geniet vooral heel veel van je
kleine meid Fiona!

Beste Barbara, door onze samenwerking maakte ik gebruik van proteomics technieken om
meer te leren over (ouderdoms)delirium. Dankzij jou dus wat variatie op het thema. Heel
veel succes met het afronden van de lopende onderzoeken en jouw proefschrift. Ik heb
bewondering voor het feit dat je jouw drukke baan weet te combineren met 3 kleine kids.

Perry, bedankt voor jouw hulp bij het analyseren van de SELDI resultaten in den beginne!

Mijn lieve paranimfjes, Japsman en Geurtsje, allereerst te gek dat jullie mijn steun en
toeverlaat willen zijn tijdens mijn spannendste dag ooit... Een hele uitdaging, al zeg ik het
zelf ;-) Bedankt ook voor alle hulp bij de voorbereidingen. Tevens mijn dank voor alle
gezellige avondjes in het zwembad. Lekker patatjes eten, lummelen en met z'n allen van
de glijbaan. Lekker gek doen, daarna nog even serieus een paar baantjes zwemmen en
tenslotte heerlijk met z'n vieren in één (!!) bubbelbad relaxen. Wanneer gaan we weer?
GOLVEN...

Lieve Mikel, Photoshop-held. Bedankt voor jouw ideeën, inspiratie en vliegensvlugge
photoshop-acties. Dankzij jou heb ik nu een superblitse kaft.

Mijn liefste vriendjes: Sandra, Roy, Brigitte, Jasper, Jeroen, Anne-Karine en Henri.
Bedankt voor alle etentjes, filmavondjes, strand- en sneeuwwandelingen en andere uitjes
(van pretpark tot wintersport). Bedankt voor deze broodnodige ontspanning in drukke
tijden. Voor al die anderen die ik jammer genoeg minder vaak zie: Wanneer spreken we
weer af?

Mijn hardloopmaatjes: Alexandra, Caroline en Ilse. Dankzij jullie kon ik regelmatig mijn
zinnen op iets anders zetten en lekker mijn hoofd leeg maken op de hei en in het bos in het
prachtige Gooi.

De sportschool en mijn sportmaatjes. Op deze plek kon ik mijn frustaties en overtollige
hoeveelheid energie (vooral na een dag schrijven) even flink botvieren op een
spinningfiets, step of kickbag en kon ik er de volgende dag er weer vol tegenaan.
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Lieve mama en papa. Bedankt voor alles. Dankzij jullie ben ik zover gekomen. Ondanks
mijn eigen(wijze) willetje ben ik toch heel goed terecht gekomen. Al was dat voor jullie
misschien (vooral in de puberteit) niet altijd even makkelijk. En dan mijn broer René, mijn
zusje Alieke en mijn kleine grote broertje Elwin. Zo verschillend als wij 4-en zijn vormen
wij een bont gezelschap, hebben lol met en respect voor elkaar. Daar ben ik trots op!
Binnenkort weer lekker een tompouce oppeuzelen bij mij thuis?

Schoonpapa en schoonmama. Het is fijn zo'n hechte schoonfamilie 'erbij te krijgen'.
Jollebol, mijn schoonzussie EN vriendin. Ik ben blij dat het zo goed met je gaat! Je bent
top!

Lieve Nick, de huizen waarin wij opgegroeid zijn stonden al 18 jaar slechts 8,5 km van
elkaar vandaan. Gelukkig zakte jij in 1995 NET voor jouw VWO examen en werd ik
uitgeloot voor de studie Geneeskunde, want daardoor bracht de studie Medische Biologie
ons in 1996 samen. Daar zaten we dan, terwijl ik al jaren riep dat ik chirurg wilde worden
en jij jezelf wel als boswachter zag... Samen met de trein naar college en samen practica
volgen, omdat onze achternamen nou eenmaal allebei begonnen met één van de eerste
letters van het alfabet. Nog nooit heb ik me bij iemand zo goed gevoeld (zelfs toen er 6
pezen en 1 zenuw door waren...). Jij bent de belangrijkste in mijn leven. Jij bent mijn
allessie. 

Hou me nog een keertje lekker stevig vast
Jij alleen bent 't die bij mij past
Jij bleef van 't begin af aan
Als kanjer altijd naast me staan
Jij was toen, jij bent nu, m'n allessie
(Willem Duyn - M'n allessie)
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