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Hier is hij dan: het dankwoord van mijn thesis, een boekje waarvan ik zelfs soms twijfelde of het 
ooit af zou komen. Zonder de inzet en het geduld van de mensen om mij heen was het me vast 
niet gelukt om het tot een goed einde te brengen. Hierom en voor alles wat jullie voor mij 
hebben gedaan, wil ik jullie bedanken.  

Allereerst wil ik natuurlijk mijn promotor en co-promoter, Frank Baas en Kees Fluiter bedanken 
voor hun ondersteuning tijdens het project. Jullie zijn er in geslaagd om deze immunologe om te 
scholen in een neurowetenschapper met kennis van genetica.  Jullie hebben me gevormd in de 
wetenschapper die ik nu ben. Vooral in de laatste fase van mijn promotie heb ik veel steun aan 
jullie gehad. 

Frank, tijdens congressen was het altijd gezellig, al dan niet met een biertje of wijntje, kletsen 
over boeken, mensen en wetenschap. Ik heb veel van je geleerd. Hoewel het soms lastig was om 
besprekingen te plannen kon ik altijd even binnenlopen met een vraag. Dit heb ik erg op prijs 
gesteld. Onze discussies over de data zijn heel  waardevol geweest voor het onderzoek, hoewel 
ik het op dat moment vaak niet inzag. Ik heb wel leren omgaan met kritiek/feedback tijdens mijn 
AIO-schap: een harde maar nuttige les.  Kees, je bent een voorbeeld voor mij, hoe relaxt jij bent 
op het lab en daarbuiten.  Ik heb veel gehad aan jouw film- en gamerecenties, dit heeft me heel 
wat bioscoopbezoekjes bespaard. Dat onder die relaxte houding een ontzettend goede 
wetenschapper zit wist ik allang. Je hebt mij onder andere geleerd hoe ik een in situ kan doen in 
een middagje, hoe ik DEC protocollen moest schrijven, hoe de tissuelyzer werkte en hoe ik 
stukken moest schrijven. Ik ben blij dat ik af en toe wat heb kunnen bijdragen aan jouw 
onderzoek, door te crushen in het dierenhuis en bij de eerste lepra-experimenten.  

 Verder wil ik in het bijzonder Valeria Ramaglia bedanken. Thank you for introducing me in the 
wonderful world of complement activation in peripheral nerves. You taught me the skills to do 
the animal experiments, nerve crushes and harvesting.  You made time, even when you were 
busy, to correct my papers and provide me with valuable feedback.  I remember one time that 
you have sacrificed your weekend to help me in the lab, drawing blood from rats and isolate the 
cells. I also remember the numerous coffees we had in the “patiëntenlounge”, better than from 
the machine. Thank you for everything, grazie mille!    

Vianney, ook aan jou ben ik heel veel dank verschuldigd. Jij hebt met jouw eindeloze geduld de 
taal, spel en grammaticafouten uit mijn stukken gehaald. Als er spel- of taalfouten in dit 
dankwoord zitten, is het alleen maar omdat je dit niet hebt gezien voordat ik het heb laten 
drukken. Jouw uitleg over hoe artikels worden opgebouwd en onderbouwd zijn dingen die ik 
niet meer ga vergeten. Jouw verhalen over de wetenschap, wetenschappers en mensen, hebben 
me dingen doen inzien en waren soms erg grappig. Jouw betrokkenheid en gevoel bij de ALS 
patiënten is iets wat mij diep heeft geraakt, het waren mensen! Dat is iets wat nooit vergeten 
moet worden. Dank je voor alles!  

Ook Regien, mijn paranimf en steun en toeverlaat op het lab, zonder jou had het ALS onderzoek 
er heel anders uitgezien. Jij zei dat je eigenlijk geen kleuringen meer wilde doen, maar wat ben ik 
blij dat je ze toch gedaan hebt en hoe!  Wat is het grappig dat we allebei op dezelfde dag jarig 
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zijn, onze traktaties samen waren altijd erg lekker! Ik had het moeilijk toen je eindelijk van je wel 
verdiende pensioen ging genieten. Ik ben dan ook erg blij dat je ja zei, toen ik vroeg of je mijn 
paranimf wilde worden, ik zou niemand anders naast me willen. 

Ruud, jij bent de stille kracht op het lab, hoewel, je zette de radio altijd lekker hard aan. Bedankt 
voor alle uren samen in het dierenhuis, zenuwen uithalen en DRGs oogsten. Niet een superfijn 
klusje maar wel snel als we het samen deden. Ik doe alleen geen omkleedwedstrijdjes meer hoor 
met jou, want je wint toch altijd. Uiteraard moet ik je ook bedanken voor het inbedden van al 
die zenuwen, je bent een kunstenaar, je hoeft alleen die reeks opstaande zenuwen van het NCV 
experiment te zien dat dit waar is. 

Iemand die ik zeker niet wil vergeten is Dyan, met jou heb ik heel wat uurtjes doorgebracht in 
het dierenhuis, onder het luisteren van radio 538, maken van rebussen en de eindeloze 
herhaling van “Fireflies” om over Ke$ha nog maar te zwijgen. Hele dagen lang opgesloten in het 
dierenhuis voor de NCV metingen. Als ik die liedjes op de radio hoor zit ik zo weer in het blauwe 
pakje achter de flowkast. Het werken met jou in het dierenhuis maakte het een stuk dragelijker 
en wat heb ik je gemist op die dagen dat ik daar alleen moest zitten. 

Graag wil ik ook Natalie bedanken voor alle hulp met het uitzoeken van de berg NCV data en het 
hieruit genereren van logische data. Ook de hulp met het schrijven van het artikel, het letten op 
elk detail is iets waarvan ik heel veel heb geleerd. Ook Wytse heeft hierbij geholpen. Ik heb 
geleerd nooit meer zomaar iets verschillend te noemen. Wytse, verder heb ik van jou geleerd 
om geduld te hebben en dat het soms de moeite waard is om te wachten. Soms kost het tijd om 
iets goed te doen.  

Mijn kamergenootjes:  Jasmin, Joeri, Katja, Barbara, Line, Veerle, Judith, Bart, Iliana, dank je wel 
voor jullie gezelligheid, nuttige en minder nuttige discussies. Ook de AIOs van de oude garde, 
Sidhartha en José wil ik bedanken voor hun gezelligheid. 

Diana, tegenover jou zitten was leuk, we konden goed praten en wat hebben we veel gepraat, 
over van alles en nog wat. Tandartsen, kleuringen en doctor Who, kan nog steeds geen foto van 
die man zien zonder dat ik aan jou denk. Bedankt voor je steun toen ik die hard nodig had. Ben 
blij dat we nog steeds over van alles kunnen praten nu we niet meer bij het AMC werken.   

De mensen van boven en beneden in het AMC wil ik ook bedanken, Jan van Marle en Henk van 
Veen voor hun ondersteuning bij de EM experimenten, door jullie input is het tweede EM 
experiment veel beter geworden dan het eerste EM experiment.  Wee de onnozele die nog een 
keer formaline gebruikt bij het fixeren van materiaal voor EM (shame on me). Voor diegene die 
het nog niet weten: formaline is methanol gebufferd en methanol lost membranen op… zo kan 
je dus nog niets zien op de EM. Heren, graag zou ik nog veel meer van jullie leren.  De heren van 
beneden, Frank Wijkhuizen en Morgan Shehata, zonder jullie was het idee van een crush pincet, 
waarschijnlijk bij een idee gebleven.  Jullie hebben ons idee uitgevoerd en ervoor gezorgd dat de 
crushkracht gemeten kon worden. Applaus!  
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PhD Portfolio 

Name PhD student:  Marleen Sta 
PhD period:  September 2006 - November 2014 
Name PhD supervisor:  F. Baas 

1. PhD training

Year Workload 
(Hours/ECTS) 

General courses  
- AMC world of Science 
- Laboratory animals (art. 9) 
- Laboratory safety 
- Introduction biostatistics 
- Bioinformatics 
- Microscopic, macroscopic and pathologic anatomy of 

 the house mouse 
- Scientific writing in English 
- Grant writing (ONWA) 
- Basic course clinical research (BROK) 

2006 
2006 
2007 
2008 
2008 
2008 

2009 
2010 
2014 

0.7 
3.9 
0.4 
1.1 
1.1 
1.1 

1.5 
1.8 
0.9 

Specific courses  
- Introductory course of the ONWA 
-      Molecular neuroscience 
-      Degenerative diseases of the nervous system 
-      Experimental neurophysiology – theory and practice  

2006 
2007 
2007 
2008 

1.4 
2.0 
1.4 
1.7 

Seminars, workshops and master classes 
- Department’s weekly work discussion  
- Journal club 
- Schwammerdam Lectures 
- NIN summerschool 
- Ruysch lectures 
- Spinoza lectures 
- Post infectious diseases – Mimicry above and beyond  

Erasmus Medical Centre 
- CONGres 2007 –Brains technology and the future 
- Darwin en Evolutie 

2006-2010 
2006-2010 
2006-2010 
2008 
2006-2010 
2006-2010 
2007 

2007 
2009 

4 
2 
0.7 
1.2 
0.4 
0.4 
0.6 

0.2 
0.1 
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Presentations 
- Department’s weekly work discussion  
- Journal club 
- Pathology talks (1x) 
- Guest speaker at neurologists meeting (1x) 

2006-2010 
2006-2010 
2009 
2010 

0.3 
0.2 
0.03 
0.03 

(Inter)national conferences 
- ONWA(R) annual PhD retreat (4x)- oral presentation 

and Blitz presentation, poster presentation (2X) 
- Glial meeting: poster presentation 
- RolDuc genetic retreat 
- ALS/MND meeting: poster presentation 
- ALS/MND meeting: oral presentation 
- Dutch ENP meeting: poster presentation 
- CMT meeting: oral presentation 
- Dutch and Beglium neuromuscular disorder meeting: 

oral presentation 
- FENS meeting: poster presentation 

 2006-2009 

2007 
2008, 2009 
2008 
2009 
2008 
2009 
2008-2009 

2010 

 3.6 

0.7 
1.8 
0.9 
0.9 
0.7 
0.8 
0.3 

0.7 
Other 
-  Organizing committee annual PhD retreat ONWA(R). 2007, 2008 3 

2. Teaching
Year Workload 

(Hours/ECTS) 
Lecturing 
- Highschool biology class (Amstelveen college - VWO 5): 

Basic principles of nerve structure, conduction and 
experimental design - followed by practicum. 

 2011 0.1 

Tutoring, Mentoring 
- Students: Mentoring students during their internships, 

showing and help with experiments in the lab – hands 
on training on various experimental procedures and 
providing assistance in the laboratory.  

 2006-2013  1.8 

Supervising  
- Deborah Adegite:  Complement activation in 

degeneration and regeneration of the sciatic nerve 
after transection-resuture injury (14 weeks) 

- Bart André:  Differential expression of genes after 
sciatic nerve crush in WT and C6-/- rats (22 weeks) 

- Max Boxce: High school mini-internship (1 week) 

2008 

2009 
2010 

 4 

2.5 
0.2 
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Other 
- Teaching experimental method to fellow researchers 
- Assisting with animal experiments - nerve crush in 

mice 
- Assisting with animal experiments - nerve injections in 

nude mice. 

2008-2010 
2009-2010 

2008 

0.2 
0.2 

0.1 

3. Publications
Year 

Peer reviewed 
- C6 deficiency does not alter intrinsic growth speed after peripheral nerve 

crush injury. M. Sta, N.L. Cappaert, D. Ramekers, V. Ramaglia, W.J. 
Wadman, F. Baas. Accepted for publication in Neuroscience research: 06-
2014 

- The functional and morphological characteristics of sciatic nerve 
degeneration and regeneration after crush injury in rats. M. Sta, N. L. 
Cappaert, D. Ramekers, F. Baas, W.J. Wadman. J. Neuroscience methods. 
222 (2014) 189-198.  

- Toll-like receptor signalling in amyotrophic lateral sclerosis spinal cord 
tissue. Casula M, Iyer AM, Spliet WG, Annink JJ, Steentjes K, Sta M, Troost 
D, Aronica E. Neuroscience. 2011 Apr 14;179:233-43. Epub 2011 Feb 12. 

- Innate and adaptive immunity in amyotrophic lateral sclerosis: evidence of 
complement activation. Marleen Sta, Regien M Sylva-Steenland; Miriam 
Casula, Vianney M de Jong, Dirk Troost, Eleonora Aronica, Frank Baas. 
Neurobiol Dis. 2011 Jun;42(3):211-20. Epub 2011 Jan 8. 

2014 

2014 

2011 

2011 
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