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DANKWOORD 

Het meest  gelezen  stuk  van mijn  boek. Daar waar  ik  altijd  dacht  dat wel  ‘even’  te 

schrijven, merk ik nu dat er eigenlijk best een druk op ligt. 

Nu ik alweer 12 jaar in het AMC werk heb ik een hele lijst met mensen zien komen en 

gaan. Velen daarvan zijn van invloed geweest op de totstandkoming van dit boekje, de 

meesten indirect. Ik heb heel veel mooie momenten meegemaakt en zou er zo nog een 

boek mee kunnen vullen. 

  

Tenminste  één  iemand  die  in  ieder  geval  niet  indirect heeft meegewerkt  is  Ronald, 

prof.dr. R.P.J. Oude Elferink. Zonder jou geen promotie traject, geen boekje en dus ook 

geen feest. Na  jaren als analist te hebben gewerkt zocht  ik meer uitdaging die  ik van 

jou kreeg door parttime een promotietraject te kunnen doen. Wat me uiteindelijk veel 

bloed,  zweet,  tranen,  agressie,  verdriet,  blijdschap  en  verwarring  heeft  opgeleverd, 

maar waarvan  ik ook heel veel heb geleerd  in wat  ik kan en wie  ik ben, wat  ik wil en 

vooral wat ik niet wil. De onuitputtelijke kennis die jij hebt (op elk willekeurig gebied) 

heeft me afgeschrikt én opgebouwd. Ik heb veel van je geleerd door de jaren heen. Op 

werkgebied, maar ook in de omgang met mensen. Daar waar 2 handen op 1 buik soms 

overging in ‘knorrigheid’ is dit eindresultaat behaald. Vele malen dank voor de kansen 

die jij me hebt gegeven en de fijne jaren in jouw heerlijke lab! 

Naast mijn promotor wil  ik mijn co‐promotor bedanken. Coen,  jij bent een bijzonder 

mens. Slim, grappig, rockster, lichtelijk chaotisch en vooral jezelf. Waar ik je ook zie, op 

zondag bij de glasbak  (toch  jammer dat dàt  voorbij  is) of  gewoon op het werk. We 

moeten maar weer eens spontaan bij elkaar gaan eten.  

Uiteraard  wil  ook  ik  de  leden  van  de  commissie  bedanken  voor  het  lezen  en 

beoordelen van mijn proefschrift en voor het plaatsnemen  in het opponentenbankje. 

Beste prof.dr. Wanders, na 12 jaar werkzaam te zijn in het AMC heb ik het gevoel dat 

wij elkaar kennen. Mogelijk is dat alleen gebaseerd op naamsbekendheid en vriendelijk 

zwaaien en groeten  in het voorbijgaan. Desondanks vind  ik het  fijn dat u zitting wilt 

nemen in mijn commissie. Dank daarvoor.       
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Lieve Bert, dat jij hier tegenover me zit was onvermijdelijk. Een reisje naar Vancouver 

heeft ons  jaren geleden al dicht bij elkaar gebracht. Dat zal nooit, ondanks de grote 

afstand  (Groningen‐Amsterdam),  veranderen.  Ik  vind  het  erg  fijn  dat  jij  erbij  bent 

vandaag.  

Beste  Klaas  Nico.  Ondanks  dat  Groningen  niet  om  de  hoek  ligt,  komen  wij  elkaar 

regelmatig tegen op congressen. Ik waardeer de fijne gesprekken die we daar hebben 

gehad over de wetenschap en over het  leven. Vandaag niet op congres maar  in mijn 

commissie. Leuk dat jij er weer bij bent! 

Beste Ulrich, uw wetenschappelijke  kennis  is overweldigend  en behalve dat, bent u 

ook  nog  een  bijzonder  vriendelijke  empathische  collega  met  wie  ik  graag  spreek. 

Mocht  ik  het  ooit  op  mijn  lever  krijgen,  dan  weet  ik  u  te  vinden.  Vielen  dank! 

Geachte dr. Houwen, dank dat ook u in mijn commissie wilt plaatsnemen. 

 

De muizenmeisjes, ook wel  ‘animalkillers’ genaamd.  Lieve Ka,  jij bent  jarenlang mijn 

steun en toeverlaat geweest. Jij hebt altijd in mij geloofd en er voor gezorgd dat ik tijd 

vrij  kon  maken  om  mijn  eigen  onderzoek  te  doen.  Helaas  moest  je  door 

omstandigheden hier weg. Gelukkig heeft dat onze  vriendschap nooit  gehinderd.  Jij 

was  een  fijne  collega  (en  een  fantastisch  congressenmaatje)  en  je  blijft  een  super 

vriendin met wie ik kan praten en heel hard kan lachen. Ik hoop dat ik er voor jou ben 

zoals jij voor mij. Lieve Suzie, na t vertrek van Ka moest jij dat gat opvullen. Koud van 

school, dus vele uren samen doorgebracht en nu  lijken we onafscheidelijk. Gek, want 

wij spreken nooit buiten werk af. Toch weet jij meer van mij dan menigeen. Ik hoop dat 

wij, nu  ik niet meer naast  je zit, toch nog heel vaak samen kunnen  lachen (misschien 

nog wat mensen wijs maken dat er een witte motorproject is?). See you later alligator. 

Lieve  Marijke,  ruim  2  jaar  hebben  we  samen  het  grote  MP/FP  project  gedraaid. 

Behoorlijk  lastig  met  includeren,  jij  ondertussen  zwanger,  ik  een  ongeluk  en  4 

maanden naar Brazilië en dan  toch  zo’n mooie paper als  resultaat. Dat heeft alleen 

maar kunnen ontstaan omdat  jij zoveel gestructureerder bent dan  ik. Dank daarvoor. 

Lieve Dagmar, mijn nieuwe kamergenootje en hoewel  jij ook een  ‘animalkiller’ bent, 

werken we nooit samen. Misschien zijn wij wel meer de  ‘tweewielermeisjes’. Samen 
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op  de motor  of  op  de  racefiets. Dat  er  nog  veel  goede weekenden mogen  volgen. 

Drenthe ligt aan onze voeten! 

 

Door de  jaren heen  is ons  ‘kleine’  leverlab uitgegroeid  tot een  zeer  groot darm‐ en 

leverlab.  Iedereen heeft op zijn eigen manier een steentje bijgedragen aan dit boek. 

Zeer actief of soms gewoon door er te zijn. Daarom wil ik ALLE Tytgatters en een paar 

mensen  in  het  bijzonder  bedanken. Wil,  fijn  dat  je  zo  snel,  en waar  het moet  zeer 

direct,  dit  zooitje  weet  te  beheren.  Mona,  wat  hebben  we  gelachen,  gepraat  en 

gehuild. Hoe moet dat in de toekomst met de kerstcommissie? Rudi, oud‐kamergenoot 

en  hyper  enthousiast mens.  Fijn  om  je  energie mee  te  krijgen.  Jyoti,  don’t  believe 

everything Suzie says.  Lysbeth, de mooiste verhalen komen van jou met als gevolg dat 

ik altijd aan je moet denken als ik de Kast hoor. Kam, jij hebt een bijzonder gevoel voor 

humor en bovenal ben je een vaste kracht op het lab. Als jij het niet kan vinden is het 

er niet. Jurgen, een voedseltiran, maar je kan wel oprecht lekker koken. Trouwens ook 

wel een beetje een kerstcommissietiran. Het enige dat we goed  samen doen  is wijn 

proeven. Piter,  jij weet alles over RNA en DNA en gelukkig ben  je altijd bereid me te 

helpen  op  je  nuchtere manier.  Samen  in  de  auto  naar  een  congres  voor  de  beste 

gesprekken. Luca ‘Macaroni’, motor friend, really nice to know you and your relaxt way 

of living life. Remco, je kan altijd bellen als je bus niet start. Vanessa, jouw gevoel voor 

humor  is  fantastisch.  Paula,  thanks  for  your  help  with  the  lay‐out  of  this  thesis. 

Jacqueline,  vaste  kracht  en wat  ben  ik  blij  dat  jij  alles weet. Alon,  geduld  en  jezelf 

opofferen in de Alpen, dank daarvoor. Sander, al tijden de harde kern van de borrelcie. 

Fijn om dat samen  te doen, ook met Remco en Thijs natuurlijk! Het  is wel weer  tijd 

voor  een  karaokeborrel  lijkt me?  Niké  (;‐)!!!).  Orlando,  alle  extra  loopjes  naar  het 

hoofdgebouw  ving  jij  op  en  je  bent  een  fantastische  charmeur.  Nicolette,  nieuwe 

groep,  nieuw  onderzoek.  Ronald,  Ronnie,  oosterling,  fietsfanaat,  BZV,  PidP,  en  een 

goede onderzoeker. Best een fijne combinatie om over te whatsappen lijkt me. Theo, 

humor en statistiek gaan prima samen dat bewijs  jij keer op keer.  Ingrid,  jouw brede 

kennis over  vette  lever heeft me enorm geholpen. Wout, enthousiast, nieuwsgierig, 

veelzijdig, professor  in  ruste,  zonder  rustig  te  zijn. Vincent,  zelfde  fase,  andere  kijk. 

Goed voor de brede blik. Ontspan en geniet. Jan en Olaf, mijn nieuwe kamergenoten. 
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Jan; hihihihihi spetterpoep hihihi, Olaf; nice tits. Bijzonder stel dus. Derek, o nee mijn 

computer loopt NU vast. HELP. Zonder jou had ik nu nog een vastloper gehad. Esther, 

ik  ken  niemand  die  zo  trots  is  op  een  achternaam.  Caro,  stabiele  kracht  en  fijne 

opleider in mijn celkweek werk. Frannie, de appels zijn een doorslaand succes, net als 

de  (licht)installatie  tijdens  de  karaokeborrels.  Goede  ideeën  worden  enorm 

gewaardeerd. Faas, ik ben bang dat het niet besmettelijk is. Anje, nieuwe baas met te 

veel ideeën. Heerlijk. Sara, uitmaken is niet gelukt, maar wel fijn om er over te praten 

met een lotgenoot. Charlotte, eerst nefro, toen borrelcie en nu nieuwe collega bij Anje. 

We moeten eigenlijk echt eens een biertje gaan drinken. Allen bedankt! And of course 

to my Brazilian friends, muito obrigada. Saudade! 

 

En dan zijn er nog zij die al vertrokken zijn, maar wel een grote invloed zijn geweest op 

mijn denken en doen.  

Annemiek & Astrid  (zo anders en  toch  zo  in één adem  te noemen. De  laatste kip  is 

klaar), Tanja, Astrid, Leon, Raoul, Michael, Michael, Roos, Norbert, Roel, Jan (zo goed 

om te horen dat  je het zo goed doet  in t bedrijfsleven.  Ik had niet anders verwacht), 

Marijke, Conny, Marian, Marianne, Michel, Willem, Serge, Dineke (niet te veel koekjes 

eten),  Job,  Laurens,  Sasa, Milka,  Carlos  en  natuurlijk Vassilis  (super  fijn  dat  je  deze 

belangrijke dag vast wilt leggen). 

 

Grote dank gaat ook uit naar de mensen die voor mijn muizen hebben gezorgd. In de 

loop van de  jaren hebben alle mensen van het ARIA wel eens  iets voor me gedaan, 

denk ik, maar in het bijzonder wil ik bedanken: Lex, Suzan, Sandra, Nienke en Vincent 

die af en toe wel gek werden van mijn trage reacties op mailtjes, of mijn belletjes dat ik 

NU  een muis  nodig  had  (terwijl  ik  dat  ook  gewoon  ruim  van  tevoren  had  kunnen 

zeggen). 

 

Naast  de  S‐gebouwers  wil  ik  ook  Eveline  bedanken  voor  een  heel  leuk 

samenwerkingsproject, dat weliswaar niet in mijn boekje is terechtgekomen, maar wel 

in  t  jouwe! Ook Marije wil  ik bedanken voor een hele  leuke  samenwerking. Hopelijk 

komt  er  iets  leuks  uit  je  TICE  experimenten.  Ik  zal  zeker,  al  was  t  maar  voor  de 
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gezelligheid, een keer naar Groningen komen. Voor alle GC‐MS bepalingen wil  ik de 

afdeling GMZ bedanken, met name Nico Abeling, die me erg snel uit de brand heeft 

geholpen.  

 

Uiteraard  is  dit  boekje  een  werk‐gerelateerd‐item,  maar  zonder  mijn  vrienden  en 

familie had ik het nooit gered. Naast hard werken moet je ook de tijd nemen om hard 

te ontspannen. Vele uren heb ik met jullie doorgebracht. In de kroeg met wijn, bier en 

bitterballen, tijdens high‐teas, op de fiets, bij/op toneel, op de motor, tijdens feestjes, 

in de Dikke Dries,  tijdens carnaval en etentjes,  logeerpartijen, op de  (familie)BBQ, of 

hangend op de bank. Soms was dat heerlijk luchtig en soms gingen de gesprekken de 

diepte  in.  Heerlijk  dat  filosoferen  over  het  leven  (en  vaak  ook  de  liefde).  Na mijn 

ongeluk heb ik meer dan ooit beseft hoe belangrijk jullie voor me zijn, ondanks dat ik 

juist toen meer moest kiezen voor mezelf. Hopelijk zijn wij nog lang vrienden en lachen 

en huilen we nog veel samen.  

 

In het bijzonder wil  ik mijn paranimfen bedanken. Lieve Margo, al  jaren vriendinnen. 

Een kleine trip (van een jaar) heeft daar gelukkig niets aan veranderd. Ik kan alles bij je 

kwijt (en ik denk jij ook bij mij). De relaxtheid die jij uitstraalt is bijzonder fijn en niet te 

vergeten je gevoel voor humor. Ik ben blij dat je er voor me was en bent. Nu ga jij een 

nieuwe fase in je leven in en als je mij nodig hebt weet je me te vinden! 

Lieve Roos, oud‐collega hier op het lab. Al vrij snel werden we vriendinnen, gingen we 

naar WEST en  zelfs een  tijdje carpoolen. De  laatste  jaren  is onze vriendschap alleen 

maar  hechter  geworden.  Lekker  eten  en  wijn  drinken  resulteert  in 

fijne/gevoelige/diepe/echte/open gesprekken. Dank voor je steun en interesse. 

 

Lieve pa en ma, de  laatste woorden  in dit boekje zijn voor  jullie. Dankzij  jullie heb  ik 

altijd  kunnen doen wat  ik wilde. Altijd hebben  jullie  achter me  gestaan, wat  ik ook 

besloot en wat ik in de toekomst ook zal besluiten. Jullie hebben me geleerd ‘grijs’ te 

denken en jullie hebben de basis gelegd voor wie ik nu ben. Vertrouwen en trots. Daar 

waar ik zelf nogal eens twijfelde, wisten jullie me te overtuigen dat dát niet nodig was. 

Hier het bewijs. Gepromoveerd! 
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