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Curriculum vitae (Nederlands)

Malu-Clair van de Beek is geboren op 12 februari 1989 in Hilversum en opgegroeid in 
Loosdrecht. In 2007 haalde zij haar VWO diploma aan het A. Roland Holst College in 
Hilversum. In datzelfde jaar startte zij met haar bachelor studie Psychobiologie aan de 
Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar bachelor deed zij een stageproject op de afdeling 
radiologie van het Academisch Medisch Centrum onder supervisie van Dr. Matthan Caan. 
In 2011 haalde zij haar bachelor diploma (BSc) waarna zij startte met haar master Biomedical 
Sciences, cluster Neurobiology, track Psychopharmaca and Pathophysiology. Als onderdeel 
van haar masteropleiding deed zij een stageproject aan het Laboratorium voor Genetische 
Metabole Ziekten in het AMC onder supervisie van Dr. Stephan Kemp. Tijdens dit stageproject 
onderzocht zij de rol van zeer lang-keten vetzuren op de endoplasmatisch reticulum stress 
respons in X-gebonden adrenoleukodystrofie. Na afronding van dit project, begon zij aan 
haar afstudeerstage aan de Vrije Universiteit Medisch Centrum onder supervisie van Dr. Truus 
Abbink. Tijdens dit project deed zij onderzoek naar de rol van de endoplasmatisch reticulum 
stress respons in Vanishing White Matter Disease. In 2013 behaalde zijn haar master diploma 
(MSc) en startte in september van dat jaar met haar promotieproject wat heeft geresulteerd 
in dit proefschrift onder supervisie van Prof. Dr. Ronald Wanders, Prof. Dr. Frits Wijburg, Dr. 
Stephan Kemp en Prof. Dr. Bwee-Tien Poll-The.
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Malu-Clair van de Beek was born on Febuary 12, 1989 in Hilversum and raised in Loosdrecht, 
the Netherlands. In 2007 she finished her secondary school (pre-university) at the A. 
Roland Holst College in Hilversum. In that same year she started her Bachelor’s education 
Psychobiology at the University of Amsterdam. During her Bachelor’s studies, she did 
an internship project at the Radiology department of the Academic Medical Center in 
Amsterdam under the supervision of Dr. Matthan Caan. In 2011 she graduated, received 
her Bachelor of Science (BSc) title and started the Master’s education Biomedical Sciences, 
cluster Neurobiology, track Psychopharmaca and Pathophysiology. An internship project 
at the Laboratory of Genetic Metabolic Diseases of the Academic Medical Center in 
Amsterdam under the supervision of Dr Stephan Kemp was a part of her Master’s education. 
During this project she studied very long-chain fatty acid induced endoplasmic reticulum 
stress in X-linked adrenoleukodystrophy. After completing this project, she started her final 
internship at the VU medical center under supervision of Dr. Truus Abbink. This project 
involved the role of endoplasmic reticulum stress in Vanishing White Matter Disease. Malu-
Clair graduated as Master of Science (MSc) in 2013 and started in September of that same 
year with her PhD project, resulting in this thesis, under supervision of Prof. Ronald Wanders, 
Prof. Frits Wijburg, Dr. Stephan Kemp and Prof. Bwee-Tien Poll-The.
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Dankwoord

Het is dus toch zover gekomen, het proefschrift is af! Of bijna af want het meest gelezen 
hoofdstuk, het dankwoord, dat moet nog geschreven worden. Jaren heb ik ernaar uitgekeken 
om iedereen die mij op wat voor manier dan ook met mijn proefschrift heeft geholpen 
hier op gepaste wijze te bedanken. Helaas heb ik, ondanks alle goede voornemens, geen 
lijstje bijgehouden met wie mij allemaal geholpen heeft. Om niemand te kort te doen wil ik 
daarom hiermee beginnen: Iedereen die, op welke manier dan ook, groot of klein, mij heeft 
bijgestaan de afgelopen vier jaar, wil ik bij deze, vanuit het diepst van mijn hart (sommige 
dieper dan anderen), onwijs bedanken!
Zo, nu iedereen bedankt is, zijn er toch nog een aantal mensen die ik in het bijzonder wil 
noemen. Om te beginnen, mijn promotor Prof. dr.  Ronald Wanders. Beste Ronald, dankzij 
jou ben ik in 2012 als stagiair terecht gekomen in de ALD groep. Ik heb in de afgelopen 
vijf jaar heel veel van je geleerd en ik heb heel veel bewondering voor al je parate kennis. 
Ook de verhalen “uit de oude doos” waren altijd een lust om naar te luisteren (sigaretten 
op de labtafel, van twee auto’s één maken). Ik heb veel bewondering voor hoe jij leiding 
hebt gegeven aan het lab. Altijd was je druk maar je stond voor iedereen klaar wanneer dat 
nodig was. Wij nemen bijna gelijktijdig afscheid van lab GMZ al heb ik zo het vermoeden 
dat jij nooit helemaal weg zal blijven. Ik ben heel benieuwd hoe jou leven als emeritus zal 
zijn, geniet ervan!  

Mijn co-promotor Dr. Stephan Kemp. Beste Stef, mijn promotietraject heeft jou ook de 
nodige stressvolle momenten opgeleverd. Het krijgen van subsidies was lastig maar jij bleef 
volhouden en beurs na beurs aanschrijven. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen en 
daar wil ik je heel erg voor bedanken. Ook zat het project niet altijd mee. We hebben een 
drama meegemaakt met de muizen en vervolgens gaf de compound screen ook niet de 
resultaten waar we op hadden gehoopt. Steeds moest er weer een alternatief plan komen 
en gelukkig kwam dat er ook! Ik ken maar weinig onderzoekers die zo persoonlijk betrokken 
zijn bij hun werk. Heel erg bedankt jouw vertrouwen in mij de afgelopen jaren!

Mijn promotor en co-promotor vanaf de zijlijn Prof. dr. Frits Wijburg en Prof. dr. Bwee 
Tien Poll-The. Beste Frits en Bwee Tien, mede dankzij jullie steun aan het begin van mijn 
promotietraject is dit proefschrift tot stand gekomen en daar wil ik jullie heel erg voor 
bedanken.

De leden van de commissie, Dr. Truus Abbink, Prof. dr. Myriam Baes, Prof. dr. Bert Groen, 
Prof. dr. Raoul Hennekam, Prof. dr. Carla Hollak en Dr. Fred Vaz, wil ik graag bedanken 
voor het beoordelen van het manuscript en zitting te nemen in mijn promotiecommissie.
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De leden van de ALD onderzoeksgroep te beginnen met Dr. Marc Engelen.  Beste Marc, 
bedankt voor al je input en expertise tijdens de ALD besprekingen. 
Irene Huffnagel ik denk nog vaak met veel plezier terug aan onze roadtrip. Heel veel succes 
met het laatste deel van je promotietraject, ik weet zeker dat je een mooi proefschrift zult 
schrijven.
Wouter van Ballegoij, jij kwam en ik ging bijna weg dus hebben we elkaar niet veel 
gesproken. Heel veel succes met je promotietraject.
Inge Dijkstra, lieve Inge, als jut en jul zijn we over het lab gegaan. Ik heb echt genoten van 
samen proeven doen. Soms zat het even tegen maar er viel altijd wel ergens om te lachen. 
In de afgelopen vier jaar ben je meer mijn vriendin dan mijn collega geworden. Ik ga je heel 
erg missen maar ik verheug me wel op de nachtelijke face-time sessies!

Mijn collega’s van F0-115 Janet en Marlolein, de eerste drie jaar bij jullie op het lab waren 
top! Helaas moest ik mijn schrijfplek op het lab inruilen voor de AIO kamer tijdens mijn laatste 
jaar. “Het hok” was niet mijn favoriete plek van het lab. Gelukkig had ik leuke kamergenoten. 
Kathi bedankt voor alle therapeutische klaagsessies, daar knapte ik vaak echt van op! Kim 
en Femke, helaas kan ik niet bij jullie promotieplechtigheden zijn maar ik weet zeker dat 
jullie het fantastisch gaan doen. Marte  en Eileen, veel succes de komende jaren. Jia, good 
luck with your PhD and take more time off to do something fun! 
Rob, wij hebben vooral in het begin veel samengewerkt. Tijdens mijn stage was jij mijn 
begeleider en ik heb heel veel van je geleerd, dank daarvoor!
Mijn overige mede-PhD studenten met wie ik geen kamer heb gedeeld: Ntsiki, Iedan, 
Arwen, Iliana, Suzan, Jeannette, Sanne, Martin, Olga P., Olga M., Kevin, Max en 
Sandra bedankt voor de gezelligheid.
Judith, René en Tom bedankt voor de talloze film en friet avonden!
Conny en Lia wij zouden als groepje van drie de labdag organiseren. Het liep even wat 
anders waardoor jullie het eigenlijk samen hebben gedaan en daar wil ik jullie heel erg voor 
bedanken.
Henny, Elise, Wilma, Gerard, als ik op de centrifuge stond te wachten kon ik altijd even 
leuk met jullie kletsen.
Lieve Maddy, ik hoop dat heerlijk kan gaan genieten van je pensioen straks.
Heleen, Simone, Michel (zo leuk dat je weer terug kwam!), Reuben, Jeroen, Lida Z., 
Jos, Mirjam, Janet H., Sandra, Wendy, Ben (dankjewel voor je lieve woorden als ik die 
even nodig had), Lida S., Marco (you are so funny), Rutger (mijn kennis over bier is enorm 
toegenomen) en Moniek bedankt voor alle gezelligheid in de koffiekamer!
Henk, Martin V. en Femke heel erg bedankt voor het meten van de eindeloze hoeveelheid 
vetzuursamples.
Patricia en Petra bedankt voor de liters kweekmedium die jullie voor mij hebben gemaakt. 
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Gerrit Jan bedankt voor je hulp als ik weer eens wat onmogelijks wilde bestellen. Annelies 
en Martin A.  bedankt voor het scheppen van orde in de logistieke chaos. 
Desi ik ga je grappen missen!

Ook wil ik mijn studenten Jelte, Karlijn en in het bijzonder Liselotte bedanken. Liselotte, 
jij hebt eigenlijk de volledige optimalisatie van hoofdstuk 6 gedaan in een zeer korte tijd 
waarvoor hulde!

Mijn vriendinnetje Kim en ik leerden elkaar kennen in groep 1. Lieve Kim, ik vind het zo 
bijzonder dat ik jou nooit iets hoef uit te leggen want je bent overal bij geweest. Nu ik 
eindelijk echt student-af ben, ben jij net weer gaan studeren. Ik vind het zo stoer dat je je 
droom bent gaan volgen! Love you!

Lieve Anne, wat moet ik zonder jou? Altijd sta je klaar met een luisterend oor, fles therapie 
en stuk stinkkaas (want dat is toch simpelweg de oplossing voor alles?!) Bedankt voor al je 
adviezen en dat je me heel vaak uit de put hebt gehaald tijdens mijn promotietraject. Ik 
ga je straks heel erg missen maar als alles volgens plan verloopt dan zien we elkaar snel in 
Australië! 

Lieve kleine zusjes Megan en Noa, (ja ja, jullie zijn allebei langer dan ik maar ik blijf lekker de 
oudste dus jullie zijn kleine zusjes) heel erg bedankt dat jullie mijn paranimfen willen zijn. Ik 
ben zo trots op jullie!

Mijn cadeau-broertjes en zusje Bas, Thom en Fleur, ik zou jullie voor geen goud willen 
missen.

Lieve mama en Cas, bedankt voor jullie eindeloze steun als ik weer een stampvoetende 
tirade hield omdat alles tegen zat. Jullie geduld was eindeloos. En ja, het kwam inderdaad 
allemaal goed. De dagjes naar de sauna en kilometers zwemmen waren zowel fysiek als 
mentaal fantastische oppeppers. Ik hou van jullie!

Lieve schoonfamillie Opa, Jos en Margaret, Mieke en Geert, Fleur, Thijs en Sophie, ik ben 
blij dat ik zo’n gezellige schoonfamillie heb! Dear Jeroen, Daniela and Amélie, I can’t wait 
to spend a lot of family time with you ‘down under’!

Lieve Opa, ik hoop dat mijn proefschrift een mooi plekje krijgt in je boekenverzameling!
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Mijn lieve man Mathijs, je bent echt de allerliefste. Bedankt dat je er altijd voor mij bent. Het 
afgelopen decennium samen is voorbij gevlogen. Ik ben zo benieuwd wat het leven ons 
verder gaat brengen. Ik kan niet wachten! Maar, first things first, en op naar Australië!

En nu gauw een borrel, proost!

Clair
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