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Kathinka Wilhelmus Elisabeth Maria van Hooren was born in Heerlen on 
November 13th 1984. 
In 2004 she graduated from high school and started the bachelor study 
“Molecular Life Sciences” at Maastricht University. Her first two internships 
were at the department of Human Biology at Maastricht University. In 2007 she 
graduated with a Bachelor in Science and started her Master “Cardiovascular 
Biology and Medicine” at the faculty of medicine of Maastricht University in 
conjunction with the Cardiovascular Research Institute Maastricht (CARIM). 
During this Research-Master she performed her 6 month internship at 
the department of Pharmacology & Toxicology at CARIM. A following 9 
month internship she also performed at CARIM at the department of 
Electrophysiology.  In 2009, after completing her Master in “Cardiovascular 
Biology and Medicine” she started as a PhD student at Sanquin Research in 
the department of Plasma Proteins under the supervision of Jan Voorberg.
The results of the research performed are described in this thesis. 
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Dankwoord

Jawel, het laatste, leukste en waarschijnlijk meest gelezen onderdeel van 
mijn boekje: Het Dankwoord! Dankwoord met hoofdletter D want zonder 
mijn omgeving was ik nooit gekomen tot waar ik nu sta.

Allereerst mijn dierbare familie; Pappa, Mamma, Fabiënne, Aja en ook Pa. 
Zonder jullie zou niets zijn wat het is, jullie steunden mij door dik en dun 
tijdens alle stappen in mijn leven. Van het begin op de kleuterschool tot en 
met mijn promotiestudie in Amsterdam.

Een promotie is verder onmogelijk zonder goede supervisor; gelukkig was 
daar Jan. De promotie was zeer zeker niet gelukt zonder jouw steun en 
toewijding. Je deur stond te allen tijde voor me open wanneer ik vragen 
had, maar je had ook altijd een snelle feedback op de posters die ik maakte, 
artikelen die ik schreef en presentaties die ik voorbereidde. Door onze 
gesprekken over het onderzoek, het kritisch denken en discussiëren, heeft 
mij doen ontwikkelen tot wat ik nu ben. 

Ook Peter van onze buurafdeling MCB heeft een aanzienlijke rol gespeeld 
in mijn promotieonderzoek. Toen alles in het begin tegen zat heeft hij me 
steun en hulp geboden om alles draaiende te krijgen en laten zien dat de 
aanhouder wint. 

Zeer zeker spelen daar ook mensen uit de “Weibel-groep” een heel belangrijke 
rol in. Tijdens de werkbesprekingen ontstonden er vaak boeiende discussies 
over de data en vervolgstappen. In het begin met Mar en Ellen later ook 
met Dorothee en Ruben kwamen we tot tal van ideeën en oplossingen van 
problemen. Ruben vooral jij kreeg veel invloed op mijn werk door de grote 
mate aan kennis die jij over het onderwerp hebt en de zinvolle discussies die 
ik met jou kon voeren. Ook met kloneren voor het hoofdstuk over RUFY3 heb 
jij me ontzettend geholpen. Maar ook andere leden van de “endotheelgroep”, 
Javier, Bieuwke, Angela en Menno, jullie waren onmisbaar voor dit onderzoek. 
Buiten celkweek en kloneren spelen er natuurlijk meer technieken een grote 
rol bij het uitvoeren van onderzoek. Sander, Maartje, Carmen en later ook 
Bart; dank jullie voor alle hulp bij de MS, van het opzetten van experimenten 
tot de uitvoer en analyse. Henriet, nu terug uit Londen, jij wees me alles voor 
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de eiwitzuiveringen voordat je wegging. Evelien, jij hebt me geleerd virus 
te maken zonder meer heel zinvol; maar ik kon ook heel veel plezier met je 
beleven 

Dat laatste, het hebben van een goede tijd, is natuurlijk ook essentieel bij 
het doen van een promotiestudie. ’s Ochtends om acht uur een kopje koffie 
met Lia, Paul, Marion en soms ook Marleen en Martine was een stabiel 
relaxmoment op de werkdag. De gezellige lunchpartijen met niet altijd even 
zinvolle discussies zal ik echt missen. Eerst was er vooral de Italiaans-Spaanse 
invloed van Nicoletta, Claudia en Lydia, later de meer burgerlijke invloed van 
Robin. Anyways there were a lot of good moments, nice lunch- and coffee-
breaks, and even better going for dinner or a drink! Also the trip to Walibi 
with Lydia and Ola (Alexandra) I will never forget. Magdalena, jij bent nog 
een aparte vermelding meer dan waard alsook je Poolse collega Ola, thanks 
for the nice times and discussions!

Dan waren er nog samenwerkingen buiten Sanquin. Het S1P manuscript was 
in samenwerking met het Peter en Léon van het AMC afdeling Farmacologie. 
Léon het was prettig met jou samen te werken en een leerzame periode. 

Natuurlijk zijn niet alleen mijn familie en collega’s van invloed op mijn 
leven en de daarmee samenhangende successen. Zo is er ook Mick… Onze 
kennismaking was onvergetelijk tijdens mijn bijbaantje bij Belcompany. Ons 
contact werd beter en nog steeds kom jij bijna maandelijks wel ff langs in 
Amsterdam. Mick blijf zo wie ste bis en ich hoop dat v’r noch veul sjpass en 
plezeer kinne beleeve. Ook aan alle andere vrienden buiten het werk, dank 
jullie wel en ik hoop dat we nog veel goede ervaringen kunnen beleven!

Tenslotte nog wat meer aandacht naar mijn paranimfen, twee fantastische 
personen. Fabiënne, vroeger toen we klein waren konden we ons soms wel 
eens de koppen inslaan, toch waren we toen al onafscheidelijk. Als kleuter 
vroeg je in de winkel om een extra lolly voor je zus, nu sta je hier als paranimf 
naast me. Menno, naast jou heb ik heel wat uren in de kweek doorgemaakt. 
Jouw aparte invalshoeken en visie op het leven en de wetenschap zijn op 
zijn zachts gezegd opmerkelijk in positieve zin. Je bent een geweldige analist, 
denkt goed mee en werkt keihard. Ik hoop dan ook dat we nog lang contact 
houden. Fabiënne en Menno ik voel me vereerd dat jullie als paranimfen 
naast me willen staan. 


