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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Fatty acid oxidation in health and disease

van Weeghel, M.

Publication date
2013

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Weeghel, M. (2013). Fatty acid oxidation in health and 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:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/fatty-acid-oxidation-in-health-and-disease(73f5465f-958a-45ea-bc51-ce5ec1c0b51a).html


130

Appendix

Dankwoord

Na 4,5 jaar met heel veel plezier op lab GMZ te hebben gewerkt wordt het nu tijd voor één 
van de leukste hoofdstukken, het dankwoord. Hierin wil ik graag iedereen bedanken die mij 
geholpen en gesteund hebben bij het voltooien van dit proefschrift.

Als eerste mijn promotor en copromotor,

Beste Ronald heel erg bedankt dat ik op het laboratorium GMZ mijn promotieonderzoek mocht 
doen. Je onvermoeibare enthousiasme, support, frisse input en subtiele schouderklopjes 
waren altijd weer een goede motivatie om goed bezig te zijn, met als resultaat dit mooie 
proefschrift.

Beste Sander ook jou wil ik heel erg graag bedanken voor het geweldige promotieonderzoek 
welke ik onder jou supervisie heb mogen doen. Geweldig zoals jij je AIOs en analisten 
aanstuurt. Je geeft altijd goede input, bent enorm enthousiast, zit vol goede nieuwe ideeën 
en hebt leuke samenwerkingen met andere groepen. Ik heb ook heel veel geleerd van 
jou manier van schrijven. Je voerde correcties zo door dat de hoofdstukken een helder en 
goed lopend verhaal werden. De verschillende congressen (karaoke in Lunteren, biertjes in 
Oxford) en het werkbezoek in Cleveland bij Dr. “Chuck” Hoppel was een geweldige (leer)
ervaring. Jij gaat nu ook een nieuw avontuur tegemoet samen met je vrouw Carmen in New 
York. Ik wens jullie daar het allerbeste toe en kom je er zeker een keertje opzoeken. Heel erg 
bedankt voor de mogelijkheden die je me hebt gegeven!

De verschillende hoofdstukken in dit proefschrift zijn natuurlijk niet door mij alleen bij elkaar 
gepipetteerd. Hierbij wil ik graag alle mensen van lab GMZ bedanken die hier aan hebben 
meegedragen.

Beste Heleen, bedankt voor de goede zorgen op het lab. Je was altijd bereid om proeven 
voor me te doen als ik er niet was, maar ook als ik er wel was. Ook was je altijd bereid wat 
van je buffers af te staan als ik had verzuimd buffers te maken. Je zult af en toe wel helemaal 
gek zijn geworden van mijn rommel op de labtafel en mijn (soms) enthousiaste uitlatingen 
op het lab.

De mensen van mijn AIO kamer, beste Vincent, jij was altijd een waardevolle buurman voor 
mij op het lab alsook in de AIO kamer. Je wetenschappelijke input maar ook de gezellige 
momenten na het werk in het oude gasthuis en congressen heb ik enorm gewaardeerd. 
Riekelt, tijdens het begin en het einde van mijn AIO periode heb ik nog veel aan je gehad 
(CPT1b, promotie), ook jij was er altijd voor in om even een drankje te doen in het oude 
gasthuis. Rob, analisten die bijna alles weten en ook nog heel gezellig zijn, zijn echt waardevol 
en handig. Zonder jou had ik veel proeven niet kunnen doen en was er nooit een mooi Eci3 
stuk gekomen. Naomi, wat had/heb jij het soms zwaar met al die mannen op de AIO kamer 
die je maar half serieus nemen. Bedankt voor het delen van al je leuke verhalen. Eugene, 
als mede AIO van Sander hebben we leuk samen gewerkt aan onze muizenmodellen (met 
toepasselijke muziek), maar ook het weekendje in de MRI scanner was super. Buiten het 
werk waren de mountainbike tripjes met Tom en Arno erg gezellig (bedankt jongens). 
Eugene, veel succes nog met je laatste half jaar. Max, altijd wat te ouwehoeren over vage 
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(gezonde) drankjes en de fitness. Veel succes nog met jou promotieonderzoek. Stephan, als 
achterbuurman altijd gezellig. Onze AIO kamer was, is en blijft natuurlijk de leukste van Lab 
GMZ.

Dan wil ik graag de mensen bedanken die ik veel heb lastig gevallen op het lab, Jos (voor het 
helpen opzetten van de Eci enzym bepaling en je begeleiding op de HPLC), de MS-groep Arno, 
Henk, Femke, Wim en Martin (voor het bepalen van alle acylcarnitines en acyl-CoA esters), 
Simone (voor de goede samenwerking in groep Houten), Conny, Patricia, Mirjam, Moniek 
en Petra (voor de oneindige gezelligheid en hulp), Rene (voor de leuke gesprekken op het 
muizenlab), Lida Z (als laboverbuurvrouw), Janet K, Inge en Marjolein (voor de labtechnische 
vragen), Lodewijk (voor de goede kritiek), Carlo (altijd gezellig en behulpzaam op het VMT), 
Wilma (voor het meten van mijn muizenvoer), en de dames van de DNA diagnostiek Maaike, 
Wendy, Janet H, Christa en Sandra.

Ook de mensen die een lab logistiek draaiende houden bedankt, Maddy, Rally, Jan, Desi, 
Michel, Gerrit-Jan, Annelies, Maya en natuurlijk Annie. En ook de rest van lab GMZ heel erg 
bedankt voor jullie betrokkenheid, hulp en gezelligheid tijdens de experimenten, lunches, 
borrels en labdagen.

Dan de mensen waar ik de promotiestress mee kon delen, de (ex-)AIOs van lab GMZ: Sandra 
(Noami’s minion?), Olga (altijd gezellig op het lab en tijdens de borrels), Martin, Cathrine 
(succes nog met jullie laatste lootjes), Kevin (opvolger organiseren Lunteren meeting), Catia 
(starting up the CPT1 activity measurements), Sarah (reverter, se possível), Paula (Eu tenho 
batatas em minha horta), Marli (zuid-afrikaans is best moeilijk te verstaan), Merel (altijd 
aardig en behulpzaam), Linda (jouw laatste stressmaanden), Nelly (exbuurvrouw), Marieke, 
Malika (beiden (ex-)AIOs Sander) en Roos (altijd vrolijk) bedankt voor jullie gezelligheid en 
behulpzaamheid op en buiten het lab.

Ook mijn student Saskia, bedankt voor de immunofluorescentie van de Eci3 constructen. 
Veel succes met je eigen AIO-baan bij biochemie.

Dan zijn er ook nog samenwerkingen geweest met mensen buiten lab GMZ die ik graag wil 
bedanken.

Beste Ot, eveneens mede AIO van Sander (bijna gelijktijdig gepromoveerd), superleuke 
samenwerking gehad in Eindhoven met de muizen MRI maar ook het congres in Oxford was 
heel erg gezellig en leerzaam.

Jan Aten, heel erg bedankt dat je zo veel energie hebt gestoken in het Eci3 stuk om de locatie 
van Eci3 in de muizen nier te achterhalen.

The people from Cleveland,
Dear Dr. Hoppel, thank you for your kindness, hospitality, enthusiastic approach and for 
having me for 4 weeks on your laboratory measuring acylcarnitines and acyl-CoA esters. 
Maria, thank you very much for your kindness and the invitation to your home at the 4th 
of July. I hope Maarten is still keeping you warm during the winter. Paul, thank you very 
much for teaching me the ins and outs of measuring acylcarnitines and acyl-CoA esters on 
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the mass spectrometer, and for introducing me to your friends. To all the other people from 
Cleveland and the employees of Dr. Hoppels lab thank you very much for all your kindness, 
technical help, and for making me feel welcome in the USA.

En natuurlijk wil ik ook graag mijn familie en vrienden bedanken.

Arnold (paranimf), als goede vriend heb je altijd tijd om naar me te luisteren en je was 
ook erg geïnteresseerd in mijn onderzoek. Fijn om te weten dat ik altijd bij je terecht kan 
voor adviezen en steun. Ik heb ook erg genoten van de ontspannende momenten in onze 
groentetuin. Altijd leuk om onze eigen aardappelen en groentes uit de tuin te kunnen halen. 

Ik heb nog een groot deel van mijn promotie op Uilenstede gewoond. Beste vrienden, 
bedankt voor jullie interesse, kookkunsten en “rustige” feestjes.

Dan mijn vrienden uit het Oosten des Nederland! Heel erg bedankt voor jullie getoonde 
interesse in mijn onderzoek. Maar natuurlijk ook bedankt voor alle gezellige momenten in 
cafés, discotheken en verjaardagen.

Beste pap en mam, bedankt voor jullie oneindige interesse in mijn onderzoek. Ook al was 
het vaak wel lastig te begrijpen, toch hadden jullie uiteindelijk een briefje met een korte 
samenvatting over mijn onderzoek om ook aan andere mensen uit te kunnen leggen wat 
jullie zoon voor werk deed. Ook mijn broertjes, Vincent, Christian (paranimfen), Annemieke 
B., Annemieke H., mijn familie en natuurlijk de familie van Maaike bedankt voor jullie 
getoonde interesse in mijn onderzoek.

Lieve Maaike, in 8 jaar hebben we veel meegemaakt en samen gedeeld. Je hebt me altijd 
gesteund tijdens mijn studies en ook gedurende deze 4,5 jaar promotieonderzoek. Vooral 
het laatste jaar van mijn promotie was voor jou denk ik ook behoorlijk stressvol. Bedankt 
dat je mijn steun en toeverlaat wilt zijn waar ik altijd op kan rekenen. Ik weet dat je er altijd 
voor me zal zijn. Hou van je!


