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Ik heb het geluk dat ik een groot aantal mensen mag bedanken voor hun samenwerking en 

heb binnen dit promotieonderzoek erg genoten van het rijke netwerk van betrokkenen bij de 

wetenschappelijke projecten. Zij zijn het die een project aantrekkelijk maken; wetenschappelijke 

interesses zijn duidelijk bedoeld om gedeeld te worden.  

Stephan PETERS en Astrid ALEWIJNSE hebben mij de kans geboden om aan dit Top Institute 

Pharma (TIPharma) project deel te nemen. Jullie konden als geen ander het teamgevoel binnen 

onze onderzoeksgroep vormgeven, ook in de roerige tijden te afdeling Farmacologie en 

Farmacotherapie. We hebben lief en leed gedeeld. Stephan, je bent een ware inspirator. Je 

expertise op farmacologie en fysiologie en je kenmerkende stijl als faciliterend manager heeft 

vele projecten en collaboraties mogelijk gemaakt. We hebben al in een vroege fase van dit 

promotieonderzoek mooie onderzoeksresultaten verkregen, welke ik op de meest 

uiteenlopende bijeenkomsten mocht presenteren en waarvan het Bioactive lipids congres in 

Cancún wel het meest heugelijk was. Onze frequente bezoeken aan de verschillende 

binnenlandse en buitenlandse instituten waren zeer inspirerend en altijd met het aangename 

gecombineerd. Dank voor al je goede adviezen en je betrokkenheid bij een aantal voor mij 

belangrijke momenten zoals mijn huwelijk, de geboorte van Lisa en natuurlijk de promotie. 

Astrid, bovenstaande geldt ook voor jou. Je uitgebreide ervaring op de moleculaire biologie is 

zeer gewaardeerd en was cruciaal voor het ontstaan van enkele mooie publicaties. Je hebt je 

altijd sterk ingespannen voor het welvaren van je mensen. Zowel op professioneel als op 

persoonlijk vlak ben je altijd bereid geweest om goede en welgemeende adviezen te geven.  

Mijn promotor Jo DE MEY verdient gelijke dank. Jij bent degene die mijn voorliefde voor 

cardiovasculair onderzoek hebt aangewakkerd, beginnend tijdens mijn afstuderen aan de UM, 

daarna tijdens mijn AIO-schap te AMC. Het feit dat ons TIPharma project aanhoudend met A-

status werd beoordeeld, is voor belangrijke mate afhankelijk geweest van je ononderbroken 

wetenschappelijke motivatie, welk je ook graag op anderen overbrengt. Onze samenwerking 

heb ik zeer gewaardeerd en je rol als promotor is onmisbaar geweest voor de totstandkoming 

van dit proefschrift en menig manuscript. Ik wens je veel succes toe met je hoogleraarschap aan 

de Syddansk Universitet te Denemarken. Daarnaast wil ik mijn promotor Erik STROES bedanken 
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voor zijn betrokkenheid en de geboden kans om vervolgonderzoek aan de afdeling Vasculaire 

Geneeskunde te doen. Je enthousiaste en doordachte wijze van kennisoverdracht is 

ongeëvenaard en, zoals beoogd, zal ik hierdoor nog menige presentatie heugen. 

Natuurlijk gaat veel dank uit naar Rob VAN DEN AKKER. Je aanwezigheid was altijd meer dan 

gewaardeerd en we hebben werk vaak met een lach kunnen combineren. Je hebt vele 

projecten mogelijk gemaakt en me hierin continu gesteund. Je bent vanzelfsprekend mijn 

paranimf en dit waardeer ik zeer. Pieter VAN LOENEN, we hebben best veel samen beleefd; een 

rondreis door Mexico, dineren in de The Gladstone Library te Londen en vele wandelingen. 

Verbazend eigenlijk, dat we nooit samen iets hebben gepubliceerd, maar misschien dat dit er 

nog van komt. Daarnaast wil ik Najat HAJJI en Dennis VERZIJL bedanken voor hun hulp, inzet en 

aangename gezelschap. Dennis, het was een mooi congres in Denemarken.  

   Samen met Jan-Peter VAN WIERINGEN en Theunis EGGELTE hebben we als ‘laatsten der 

Mohikanen’ de afdeling Farmacologie en Farmacotherapie behouden. Jan-Peter, we hebben 

regelmatig onze frustraties gedeeld over de bemoeilijkte uitvoering van onze dagelijkse 

bezigheden, maar daarnaast voldoende gelegenheden gecreëerd om dit weer te vergeten. 

Theunis, je hebt me vaak een helpende hand geboden bij diverse chemische vraagstellingen. 

Hana CERNECKA, you’re an extremely driven scientist and truly a joy to share some social time 

with. I hope to see many more papers from your hand. Best wishes for your thesis research in 

Groningen. Peter OCHODNICKY, een hartelijke na zdraví gewenst! Ik zal nooit meer een Slowaak 

een bierrestant in zijn glas gieten! Ik waardeer je brede kennis en hoop nog vaak gezamenlijk 

discussies te voeren onder het genot van een goed bord Guláš.  Daarnaast wil ik de overige 

oud-collegae van de afdeling Farmacologie en Farmacotherapie: Mariëlle HENDRIKS-BALK, Maikel 

JONGSMA, Jan BUTTER, Karla PETERS, Bart WITTE, Wim VRYDAG, Martin & Martina MICHEL en Mieke 

MULDER bedanken voor hun aangename gezelschap en hulp waar van toepassing. Mieke, merci 

voor het loopgirafje voor Lisa, ze zal er reeds binnenkort veel profijt van hebben. Eva NANINCK, je 

hebt een erg mooi stageverslag afgeleverd en ik wens je veel succes met je AIO-schap. Hopelijk 

dat ons gezamenlijke manuscript op endothelin-1 snel gepubliceerd mag worden. Chapeau ook 

aan de Farmaco-studenten Hélène, Arda, Jiangbo en Noach. 

   At the FOM-Institute AMOLF, I would like to thank Ron HEEREN for giving me the chance to 

participate in the mass spectrometry course and obviously all your time and effort on guiding 

and interpreting the MS experiments. I also would like to express my gratitude to Luke 

MACALEESE, András KISS and Frans GISKES for setting up and performing the laborious MS 

experiments. Gert EIJKEL, I enjoyed our collaboration very much and I’m still amazed by your 

programming skills. When the data are in your hands they become like the ion cone: pure gold. 
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Lara FORNAI, thanks for the pleasant conversations. Hope to see you in Italy someday and good 

luck with your career.   

Much appreciation is attributed to Charles CHALFANT and Shanaka WIJESINGHE from the Virginia 

Commonwealth University USA for performing the sphingolipidomics. The excellent quality of 

your data was fundamental to the research described in several of our joint publications. 

   Aan de Universiteit Maastricht gaat veel dank uit naar Ben JANSSEN. Je productiviteit is hoog, 

net zoals de dynamiek waarmee je je onderzoeksgroep kunt aansturen. Hier heb ik tijdens mijn 

bezoeken aan de UM veelvuldig profijt van gehad. Dank voor je hulp en intellectuele inbreng in 

het experimentele werk. De (oud-)AIOs Pieter LEMKENS, Merlijn MEENS, Jelly NELISSEN, Bart HEIJNEN 

en Matthijs COMPEER dank ik voor hun aangename gezelschap, de samenwerking op het lab, 

tijdens de TIPharma vergaderingen en de gezellige borrels buiten werktijd. Ik wens jullie veel 

geluk toe. De expertise van de analisten van de groep: Gregorio FAZZI, Ger JANSSEN, Jacques 

DEBETS, Agniescka BROUNS en Helma VAN ESSEN was cruciaal bij de totstandkoming van enkele 

manuscripten, waarvoor dank!  

   Van het team Sanquin, wil ik graag Jan VOORBERG danken voor zijn inzet en vertrouwen in het 

von Willebrand Factor project. Kathinka VAN HOOREN, je bent een bijzonder gedreven 

wetenschapper. Dank voor je hulp en aangename samenwerking. Tevens gelokaliseerd te 

Amsterdam, wil ik graag Ruben VAN DOORN, Arie RIJERKERK en Elga DE VRIES bedanken van het 

VUMC voor hun bijdrage aan techniekontwikkeling en projectinhoudelijke gesprekken. 

   Aan de universiteit Utrecht heb ik tijdens mijn gastaanstelling met veel plezier samengewerkt 

met Linette WILLEMSEN en Lieke VAN DEN ELSEN aan de afdeling Farmacologie van Johan GARSSEN. 

Jullie aanstekelijke enthousiasme over de immunofarmacologie evenals de bereidheid dit te 

combineren met andere wetenschappelijke disciplines zal zeker terug te vinden zijn in ons 

gezamenlijke manuscript op de rol van omega-3 vetzuren in essentiële hypertensie. Lieke, ik 

wens je veel succes met de postdoc baan in Nieuw Zeeland en je promotie natuurlijk!  

   Aan de afdeling Medische Biochemie van Hans AERTS gaat betreffende de iminosuiker studie 

ook veel dank uit naar Roelof OTTENHOFF en Nick DEKKER. 

Aan de afdeling Interne Geneeskunde wil ik allereerst Bert-Jan VAN DEN BORN bedanken voor de 

hulp met de klinische inzichten en het patiëntenmateriaal ten behoeve van onze gezamenlijke 

publicatie. Liffert VOGT wil ik graag bedanken voor de geboden kans om enkele beschreven 

manuscripten nog naar tevredenheid af te ronden. Daarnaast wil ik de AIOs Fouad AMRAOUI, 

Daan EEFTINK-SCHATTENKERK, Niels VAN DER HOEVEN en Inge OUDMAN veel succes toewensen met hun 

promotieonderzoek en mooie carrière nadien. Fouad, je positieve insteek, intellectuele inbreng 

en niet aflatende wetenschappelijke enthousiasme zijn kenmerkend voor je. Ik heb onze 



Dankwoord 

222 
 

inspanningen om het pre-eclampsieonderzoek vorm te geven zeer gewaardeerd, net zoals je 

welwillendheid om als paranimf tijdens de promotieplechtigheid te dienen. 

   Het TIPharma project werd tevens vanuit Amsterdamse hoek vormgegeven door de 

inspanningen van Ed VAN BAVEL,  Erik BAKKER, Judith DE VOS en Angela VAN WEERT van de afdeling 

Biomedical Engineering and Physics. Ed en Erik, hartelijk dank voor jullie hulp en 

wetenschappelijke discussies tijdens en na het promotietraject. Judith en Angela, jullie expertise 

en technische kunde waarderen velen, waaronder ik ook. Tevens wens ik de overige TIPharma 

leden veel succes in hun veelbelovend onderzoek toe. Betreffende het endotheline-1 

manuscript heb ik veel hulp ontvangen van Geesje DALLINGA en Jeroen SIERTS van de afdeling 

Experimentele Vasculaire Geneeskunde. Dit promotieonderzoek is niet mogelijk geweest zonder 

de kundige proefdierzorg geboden door Cindy SCHLOSSER, Dennis ROOLKER, Chantal MEIJER en de 

overige Algemeen2 medewerkers.  

   Ter afsluiting, hoe kan het ook anders, wil ik mijn ouders Emile & Paula SPIJKERS voor hun 

onvoorwaardelijke steun bedanken, en mijn vrouw Jill SPIJKERS-HAGELSTEIN bedanken voor haar 

onvoorwaardelijke liefde en de mooie toekomst die we samen als gezin tegemoet gaan. 

 

 
 
 
 




