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Obesitas is een groeiend gezondheidsprobleem, en de prevalentie is de laatste 30 jaar 
uitgegroeid tot epidemische proporties. Obesitas is een belangrijke risicofactor voor de 
ontwikkeling van suikerziekte, in het bijzonder diabetes mellitus type II.

Glucose is het belangrijkste energie substraat voor de hersenen. De hersenen zijn 
zelf niet in staat om glucose op te slaan en zijn dus afhankelijk van het in de bloedbaan 
circulerende glucose om zichzelf te voorzien van energie. Logischerwijs is het brein dan 
ook nauw betrokken bij de regulatie van de perifere glucose balans. Na een maaltijd 
worden hormonen en nutriënten afgegeven aan de bloed, en zullen vervolgens het brein 
bereiken om daar hun effect uit te oefenen. Hiervoor moeten zij de bloed hersenbarrière 
passeren om het brein te bereiken. Een beter begrip van hoe het brein reageert op 
nutriënten en hoe deze nutriënten, processen in het brein kunnen beïnvloeden, met als 
doel glucosemetabolisme te veranderen, geeft ons meer inzicht in het onderliggende 
mechanisme van de ontwikkeling van obesitas en suikerziekte.

Het eerste doel van het onderzoeksproject, beschreven in dit proefschrift, was het 
bestuderen van effecten van verschillende nutriënten in het brein, op de regulatie van 
perifeer glucosemetabolisme. Centraal hierin stond de hypothalamus, een hersengebied 
dat nauw betrokken is bij de regulatie van glucosemetabolisme. In dit eerste deel worden 
twee studies beschreven waarin we de effecten van nutriënten op de hypothalamus 
hebben onderzocht. In deze studies hebben we twee rat modellen gebruikt:

1. Een ‘vrije keuze’ dieet hoog in gesatureerd vet en hoog in suiker (free-choice 
high-fat high-sugar, fcHFHS).

2. Directe infusie van vetten en suiker richting het brein.
 

Middels deze twee methoden, hebben we onderzocht welke genen er veranderen 
in de hypothalamus en hoe dit een rol zou kunnen spelen bij nutriënt-geïnduceerde 
veranderingen in perifeer glucosemetabolisme. Naast de regulerende rol van de 
hypothalamus, zijn er ook andere hersengebieden die glucosemetabolisme zouden 
kunnen reguleren, en dus ook een rol zouden kunnen spelen bij de centrale veranderingen 
tijdens obesitas. Eén hiervan is de nucleus accumbens. De nucleus accumbens is een 
relatief klein hersengebied dat onderdeel is van het beloningssysteem, in zowel mens als 
dier. Eerdere onderzoeken hebben laten zien dat dit gebied, naast het reguleren van de 
belonende eigenschappen van voedsel, ook een rol speelt in het glucosemetabolisme. 
In het tweede deel van dit proefschrift, hebben we de rol van twee signaalstoffen in de 
nucleus accumbens, de neurotransmitters serotonine en dopamine, bestudeerd. 

Deel 1: Effecten van nutriënten op de hypothalamus
Om obesitas en de gevolgen van obesitas op het brein en het metabolisme te 

bestuderen, worden vaak diermodellen gebruikt waarbij diëten met een hoog vet- en 
suikergehalte, obesitas induceren. Echter, deze modellen hebben als tekortkoming dat alle 
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nutriënten in 1 brok zitten. Een essentieel verschil tussen dit diermodel en de (humane) 
werkelijkheid is dat de dieren niet kunnen kiezen welke componenten ze willen eten, 
zoals in onze keuze-rijke Westerse wereld. Om dit keuze aspect toe te voegen, hebben 
wij eerder in onze onderzoeksgroep het fcHFHS dieet ontwikkelt. Dit dieet heeft, naast 
het standaard voer en water dat de dieren krijgen, een fles met 30% suikerwater en een 
bakje met verzadigd vet. Ratten die dit dieet consumeren, ontwikkelen obesitas, blijven 
overeten en ontwikkelen insulineresistentie, zowel op het niveau van de lever, als het 
niveau van de spier (insuline gereguleerde glucose opname). We zien deze effecten niet 
als de dieren alleen extra vet of extra suiker naast hun standaard dieet krijgen, dus de 
specifieke combinatie van vet en suiker lijkt de oorzaak te zijn van overeten en de gevolgen 
hiervan. Verder laten deze dieren specifieke veranderingen zien in de hypothalamus; een 
verhoging in NPY, het peptide dat voedselinname stimuleert; en een verlaging van POMC, 
het peptide dat voedselinname remt.

Deze neuropeptiden detecteren interessant genoeg ook glucose en vetzuren, namelijk 
hun activiteit verandert afhankelijk van glucose- en vetzuurconcentraties die zij in hun 
directe omgeving detecteren. Het is nog onbekend hoe deze processen precies werken 
en via welke mechanismen deze nutriënten de hypothalamus beïnvloeden om vervolgens 
perifeer glucosemetabolisme te sturen. 

In hoofdstuk 1 geven we een overzicht van de literatuur waarin, in diermodellen, 
gekeken is naar het effect van hoog-vet diëten op de expressie van genen in de 
hypothalamus die een rol spelen bij nutriënt detectie en energiehuishouding. De studies 
die dit onderwerp bestudeerd hebben, zijn gelimiteerd; er zijn veel studies waarin één 
van de genen uit- of aangezet wordt, maar in maar weinig studies is gekeken naar juíst het 
effect van het dieet, of de nutriënten, op deze genen. Naast het literatuuroverzicht, laten 
we in dit hoofdstuk ook eigen resultaten zien van hoe in ratten op het fcHFHS dieet voor 1 
week, de genexpressie van verschillende genen betrokken bij vetzuuroxidatie, verandert. 
Deze veranderingen zouden ten grondslag kunnen liggen aan het chronische overeten 
van onze ratten.

Zoals gezegd, moeten nutriënten en hormonen de bloed-hersenbarrière passeren 
om het brein te bereiken. Deze barrière is aanwezig om te voorkomen dat schadelijke 
stoffen het brein bereiken. Ter hoogte van de hypothalamus, rond de eminentia mediana 
(ME) is de opbouw van de bloed-hersenbarrière echter anders dan op andere plekken; de 
barrière is hier ‘lek’, waardoor circulerende stoffen hier makkelijker het brein in kunnen 
diffunderen. Daarnaast passeren sommige stoffen de barrière via actief of passief transport 
door middel van transporteiwitten. Ter hoogte van de hypothalamus bevindt zich ook 
het derde ventrikel, waarin zich de liquor (hersenvloeistof) bevindt, wat functioneert als 
schokdemper voor het brein, en om afvalstoffen af te voeren. De barrière tussen liquor en 
de hypothalame cellen, bestaat uit speciale epitheelcellen: tanycyten. Tanycyten zijn met 
elkaar verbonden door middel van tight junctions. Het aantal tight junctions kan variëren, 
waardoor de doorlaatbaarheid van de barrière dynamisch is. Glucose passeert de bloed 
hersenbarrière via het transporteiwit glucose transporter 1 (GLUT-1). Dit eiwit bepaalt 
de hoeveelheid glucose die het brein bereikt en is dus belangrijk voor de aanvoer van 
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energie voor het brein. Verschillende studies hebben laten zien dat een hoog-vet dieet de 
expressie van tight junctions en GLUT-1 in dit gebied verandert. Onze hypothese was, dat 
de veranderingen in neuropeptide expressie in de hypothalamus na het fcHFHS dieet (de 
verhoging van NPY en verlaging van POMC), mede veroorzaakt zouden kunnen worden 
door veranderingen in de doorlaatbaarheid van de bloed-hersenbarrière. Dit hebben 
we in hoofdstuk 2 onderzocht, door te kijken naar 1) de diffusie van een vloeistof over 
de ME en 2) de eiwitexpressie van de tight junctions en GLUT-1 in dit gebied. Omdat 
eerder is gebleken dat de voedingsstatus van een dier, de toelaatbaarheid van de bloed-
hersenbarrière kan beïnvloeden, hebben we dit onderzocht onder zowel gevaste als 
gevoede condities. Wij vonden echter geen effecten van het dieet op deze parameters, 
ook niet onder gevaste condities.

Ratten die het fcHFHS dieet voor korte tijd hebben geconsumeerd, hebben o.a. 
verhoogde circulerende glucose en vetzuurconcentraties en een verlaagde hepatische 
en perifere insulinegevoeligheid. Dit maakt het ingewikkeld om te ontrafelen wat nu de 
effecten zijn van alleen de nutriënten uit het dieet, op het brein. Om de directe effecten 
van nutriënten in de hypothalamus te kunnen bestuderen, hebben wij gebruik gemaakt 
van een infusiemodel waarbij we direct vet en suiker infuseren via een katheter in de 
carotis arterie, dit is de arterie die de hersenen van zuurstofrijkbloed voorziet. Het doel 
van deze techniek is om de neuronen te bereiken in de hypothalamus die deze nutriënten 
detecteren, wat mogelijk kan resulteren in veranderingen in glucosemetabolisme, en 
endogene glucoseproductie (EGP) in het bijzonder. Glucose homeostase is de balans 
tussen glucoseproductie en glucoseopname door de spieren. EGP vindt voornamelijk in 
de lever plaats, en bestaat uit de aanmaak van nieuwe glucose uit substraten, en het 
vrijmaken van glucose uit glycogeenopslag. Dit laatste wordt gestimuleerd door het 
hormoon glucagon uit de pancreas of corticosteron uit de bijnier. Veranderingen in EGP 
tijdens een infusie met insuline kunnen iets zeggen over de insulinegevoeligheid van de 
lever. Eerdere studies hebben laten zien dat de carotis infusie techniek een succesvolle 
techniek is die het mogelijk maakt effecten van vetten op bijvoorbeeld voedselinname te 
bestuderen, maar de effecten van een centrale infusie van de combinatie van vet en suiker 
op perifeer glucosemetabolisme was nooit eerder onderzocht. Om EGP te kunnen meten, 
is ook de infusie van een stabiele glucose isotoop noodzakelijk, hiervoor zijn echter nog 
2 extra katheters nodig. Met deze nieuwe methode is het mogelijk EGP te meten tijdens 
centrale infusies via de carotis, zonder stress te veroorzaken in het dier (hoofdstuk 3). 

Middels deze techniek hebben we de directe effecten van nutriënten op de 
hypothalamus en EGP onderzocht. We hebben EGP gemeten in ratten na infusies van 
Intralipid®, een emulsie van triglyceriden (vetzuren), glucose, of de combinatie van 
beiden. In hoofdstuk 4 laten we zien dat alleen de combinatie van Intralipid en glucose 
resulteert in een verhoging van EGP, terwijl de nutriënten geen effect hadden als zij 
individueel werden geïnfuseerd. We vonden geen veranderingen in plasmaconcentraties 
van insuline en corticosteron, twee hormonen die EGP kunnen beïnvloeden. Omdat wij na 
het fcHFHS dieet veranderingen zagen in de hypothalame expressie van genen betrokken 
bij de oxidatie van lange vetzuurketens, verwachtten wij dat veranderingen in deze route 
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onderliggend zouden kunnen zijn aan de verhoging in EGP die wij vonden na infusie van 
Intralipid en glucose. Wij zagen inderdaad een verhoging in expressie van een aantal 
genen betrokken bij deze route, maar het enzym dat de hoeveelheid oxidatie bepaalt, 
namelijk CPT1a, vertoonde geen verhoogde genexpressie. 

Deel 2: effecten van serotonine en dopamine in de nucleus accumbens op 
glucosemetabolisme

In het tweede deel van deze thesis hebben wij de betrokkenheid van neurotransmitters 
in de nucleus accumbens (NAc) bij het glucosemetabolisme bestudeerd. De NAc 
heeft een hoge dichtheid aan projecties naar het laterale deel van de hypothalamus 
(laterale hypothalamus, LH), een hersengebied dat ook betrokken is bij de regulatie van 
glucosemetabolisme. We hebben eerder laten zien dat het stimuleren van de NAc met 
electroden (diepe hersenstimulatie, deep brain stimulation, DBS), specifiek in het buitenste 
gedeelte van de NAc (de schil, sNAc), de circulerende concentraties van glucose en het 
glucose-regulerende hormoon glucagon verhoogden. Daarnaast hebben andere studies 
laten zien dat elektrische stimulatie van dit gebied een verhoging van de neurotransmitters 
serotonine en dopamine teweegbrengt. Daarom verwachtten wij dat de veranderingen 
in bloedglucose en plasma glucagon concentraties een directe consequentie zouden 
kunnen zijn van verhogingen in neurotransmitter concentraties in de sNAc. Om dit te 
testen hebben we eerst fluoxetine, een remmer van serotonine heropname, in de 
sNAc geïnfuseerd via microdialyse canules en zagen we een verhoging in bloedglucose, 
vergelijkbaar met de effecten van DBS in de sNAc (hoofdstuk 5). In tegenstelling tot wat 
we zagen in de DBS studie, zagen we geen verhoging in plasma glucagon concentraties 
na infusie van fluoxetine in de sNAc. Dit suggereert dat er naast serotonine nog andere 
neurotransmitters onderliggend waren aan de effecten van DBS op secretie van glucagon. 
Daarom hebben we in hoofdstuk 6 gekeken naar de effecten van dopamine in de sNAc 
op glucosemetabolisme. We laten eerst zien dat in muizen, glucose concentraties in het 
bloed dalen na injectie van een dopamine heropnameremmer (vanoxerine) in de NAc, 
dus tegengestelde effecten aan de serotonine heropnameremmer. Daarnaast vonden 
we een verlaging van PEPCK in de lever, PEPCK is een enzym betrokken bij EGP en een 
verlaging zou in dit geval kunnen duiden op een verlaging van EGP. Daarom hebben wij 
in een vervolgexperiment in ratten EGP gemeten na microdialyse van vanoxerine in de 
sNAc en zagen een sterke verlaging van EGP. We vonden ook een verlaging van glucagon, 
wat wijst op een additionele regulatie van de pancreas. De projecties van de sNAc naar 
de hypothalamus zijn met name GABA-erg, een sterk remmende neurotransmitter. 
Vervolgens hebben we gekeken naar de genexpressie van de GABA transporter (vGAT) 
en de glutamaat transporter (vGLUT), de stimulerende neurotransmitter van het brein. 
De ratio van deze twee transporters kan een maat zijn voor de balans tussen excitatie en 
inhibitie. Wij zagen een verhoogde ratio van vGAT:vGLUT in de hypothalamus, wat wijst 
op meer GABA-erge activiteit (en dus meer inhibitie). Vervolgens hebben we een GABA-
antagonist (een stof die het remmende effect van GABA blokkeert) in de LH geïnjecteerd, 
tegelijk met vanoxerine in de sNAc, om te testen of het remmende effect van vanoxerine 
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op EGP echt door GABA wordt gemedieerd. We vonden dat we inderdaad de effecten 
van vanoxerine op glucose levels konden voorkomen, door GABA in de LH te blokkeren. 
Dopamine in de sNAc stuurt dus via de laterale hypothalamus EGP in de lever aan. 
Binnen de sNAc komen 2 soorten groepen neuronen voor die dopaminereceptoren tot 
expressie brengen, D1 en D2 neuronen genoemd, die respectievelijk D1 en D2 receptoren 
tot expressie brengen. In hoofdstuk 6 hebben we vervolgens ook onderzocht welke 
neuronen in de sNAc specifiek de veranderingen in glucosemetabolisme via vanoxerine, 
zouden kunnen reguleren. We hebben laten zien dat vanoxerine specifiek de D1 neuronen 
in de sNAc exciteert en dat deze neuronen ook directe GABA-erge projecties sturen 
naar de LH en dus een directe route kunnen vormen waarlangs vanoxerine in de sNAc 
glucosemetabolisme kan beïnvloeden.

De laterale hypothalamus (LH) reguleert glucosemetabolisme via vagale connecties, 
en wij verwachtten dan ook dat de effecten van dopamine in de sNAc via de LH, en zijn 
vagale innervatie van de lever, gereguleerd zouden worden. De laatste stap die binnen 
deze route werd onderzocht, was dan ook de rol van de vagale innervatie van de lever in 
het effect van vanoxerine op glucosemetabolisme. In hoofdstuk 6 laten we zien dat infusie 
van vanoxerine in het brein leidt tot vagale activatie, en dat een hepatische vagotomie de 
effecten van vanoxerine in de sNAc op glucoseproductie voorkomt. 

Conclusies

In dit proefschrift hebben wij laten zien dat overconsumptie van een Westers dieet, een 
vrije keuze dieet hoog in vet en suiker, leidt tot veranderingen in de nutriënt signalerende 
route in de hypothalamus van ratten. Deze veranderingen vinden al plaats na een korte 
periode van 1 week. We laten verder zien, dat deze vetten en suikers ook directe effecten 
hebben op de signalerende routes in de hypothalamus, dus onafhankelijk van de perifere 
veranderingen na consumptie van een Westers dieet. De korte periode van blootstelling 
aan het Westers dieet lijkt geen veranderingen in de bloed-hersenbarrière te veroorzaken. 

In deel 2 laten wij zien dat de nucleus accumbens, een hersengebied belangrijk 
bij de beloningsaspecten van onder andere voedselinname, ook een rol speelt in de 
regulatie van glucosemetabolisme, via de neurotransmitters serotonine en dopamine. 
Hierin hebben we een nieuw mechanisme ontrafelt voor de dopaminerge regulatie 
van glucosemetabolisme, via een sNAc-LH-lever route. Een mogelijke interactie tussen 
nutriënten en het neurotransmitter systeem van de NAc en daaruit volgende regulatie 
van glucosemetabolisme is interessant, met name gezien de veranderingen die men 
heeft laten zien in de hersenen van mensen met obesitas. De rol van de sNAc-LH-lever 
route in obesitas gerelateerde metabole veranderingen zal dan ook onderwerp zijn van 
toekomstige studies.

Proefschrift_MEREL RIJNSBURGER_versie 3A.indd   169 2-1-2018   19:20:25



170

Chapter 8

Author affiliations

Mariëtte T. Ackermans
Department of Clinical Chemistry, Laboratory of Endocrinology, Academic Medical Center, 
University of Amsterdam, the Netherlands. 

Yeka Aponte
National Institute on Drug Abuse, Intramural Research Program, Neuronal Circuits and 
Behavior Unit, National Institutes of Health, Baltimore, MD, USA.

Chloé Berland
Université Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Unité de Biologie Fonctionnelle et 
Adaptative, CNRS EAC 4413, F-75205 Paris, France. 

Evita Belegri
Department of Endocrinology and Metabolism, Academic Medical Center, University of 
Amsterdam, the Netherlands. 

Anita Boelen
Department of Endocrinology and Metabolism, Academic Medical Center, University of 
Amsterdam, the Netherlands. 

Julien Castel 
Université Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Unité de Biologie Fonctionnelle et 
Adaptative, CNRS EAC 4413, F-75205 Paris, France. 

Celine Cruciani-Guglielmacci 
Université Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Unité de Biologie Fonctionnelle et 
Adaptative, CNRS EAC 4413, F-75205 Paris, France. 

Charlene Diepenbroek
Department of Endocrinology and Metabolism, Academic Medical Center, University of 
Amsterdam, the Netherlands. 

Sophie Dólleman 
Department of Endocrinology and Metabolism, Academic Medical Center, University of 
Amsterdam, the Netherlands. 

Leslie Eggels 
Department of Endocrinology and Metabolism, Academic Medical Center, University of 
Amsterdam, the Netherlands. 

Proefschrift_MEREL RIJNSBURGER_versie 3A.indd   170 2-1-2018   19:20:25



171

Author Affiliations

8

Susanne E. la Fleur 
Department of Endocrinology and Metabolism, Academic Medical Center, University of 
Amsterdam, the Netherlands.

Eric Fliers 
Department of Endocrinology and Metabolism, Academic Medical Center, University of 
Amsterdam, the Netherlands. 

Ewout Foppen 
Department of Endocrinology and Metabolism, Academic Medical Center, University of 
Amsterdam, the Netherlands.

Andries Kalsbeek 
Department of Endocrinology and Metabolism, Academic Medical Center, University 
of Amsterdam, The Netherlands & Hypothalamic Integration Mechanisms, Netherlands 
Institute for Neuroscience, Amsterdam, the Netherlands. 

Alexandre Kisner
National Institute on Drug Abuse, Intramural Research Program, Neuronal Circuits and 
Behavior Unit, National Institutes of Health, Baltimore, MD, USA.

Nienke M. van Loon
Department of Endocrinology and Metabolism, Academic Medical Center, University of 
Amsterdam, the Netherlands.

Serge Luquet 
Université Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Unité de Biologie Fonctionnelle et 
Adaptative, CNRS EAC 4413, F-75205 Paris, France. 

Kayleigh van Megen 
Department of Endocrinology and Metabolism, Academic Medical Center, University of 
Amsterdam, the Netherlands. 
 
Mireille J. Serlie 
Department of Endocrinology and Metabolism, Academic Medical Center, University of 
Amsterdam, the Netherlands. 

Unga A. Unmehopa 
Department of Endocrinology and Metabolism, Academic Medical Center, University of 
Amsterdam, the Netherlands.

Proefschrift_MEREL RIJNSBURGER_versie 3A.indd   171 2-1-2018   19:20:25



172

Chapter 8

PHD Portfolio 
Name PhD student: M. Rijnsburger  
PhD period:               2011-2016 
Promotor(es):           Prof. dr. S.E. la Fleur and Prof. dr. A. Kalsbeek  
1. PhD training 

 Year Workload 
(Hours/ECTS) 

General courses  
- Laboratory animal course (art. 9)  
- The AMC world of Science 
- Basic course Practical Biostatistics 
- Oral presentation  
- Educational skills 

 
2012 
2012 
2014 
2012 
2015 

 
3.9 
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2012 
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0.5 
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1 
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- Work Council, AMC Medical Research (AMR) 
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2. Teaching 

 
Year Workload 

(Hours/ECTS) 

Lecturing 
- Lecture laboratory animal work for PhD colleagues department 

Endocrinology  
- Master course Endocrinology 

 
2014 
 
2015 

 
0.1 
 
0.1 

Supervising  
- Internship student Eric Mennenga (7 months) 
- Masterthesis Caroline Binda (3 months) 
- Internship student Nienke van Loon (7 months) 
- Internship student Vivienne Koenders (3 months) 
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2014 
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3. Parameters of Esteem 

 Year 
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-  New Investigator Travel Award, SSIB, Denver 

 
2015 
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Mijn intense dank | Acknowledgements
Dan zijn we nu toch eindelijk aangekomen bij het meest gelezen onderdeel van het 
proefschrift, it better be good! Dit promotietraject heb ik als intens ervaren, maar 
uiteindelijk heb ik geleerd dat het wel af komt; indien niet linksom, dan wel rechtsom. Ik 
ben een aantal mensen ontzettend dankbaar, bijna niet in woorden uit te drukken. Zonder 
het werk en de support (mentaal en praktisch) van deze mensen zou dit proefschrift hier 
vandaag niet liggen.

Allereerst dank aan mijn promotoren en copromotoren. 
Prof. Dr. Susanne la Fleur, beste Susanne, er is zoveel waar ik je dankbaar voor ben! Ik 
mocht blijven na mijn laatste stage en je hebt mij toen meteen naar Parijs gestuurd om 
nieuwe technieken te leren. Ik had daar de tijd van mijn leven. Ook daarna heb je me een 
aantal keer op het juiste moment een duwtje gegeven (of meegenomen voor een 24h 
Paris trip). Je weet als geen ander mensen te enthousiasmeren en te motiveren door je 
kennis en passie voor het vak. Als ik bij je binnen liep wist ik eigenlijk al dat ik minimaal 
1,5 uur bij je zou zitten. We verzonnen  nieuwe experimenten, filosofeerden over waarom 
er wel of niks uit een experiment kwam, en kletsten over van alles. Regelmatig was ik 
gedesillusioneerd voor ik bij je binnen liep, maar kwam ik gerustgesteld en met nieuwe 
moed weer naar buiten. Jouw leiding waar nodig, je rust, en geloof in goede afloop 
én in mij als persoon, hebben mij mede gevormd tot wie ik nu ben en niet alleen als 
wetenschapper. Jouw belangrijkste les voor mij die ik altijd zal onthouden; volg je hart. 
Bedankt is een understatement.
Dr. Mireille Serlie, beste Mireille. Ik wil je bedanken voor het mogelijk maken van mijn 
PhD en de verlenging die ik van je heb gekregen. Ik heb veel geleerd van je scherpe input 
tijdens onze meetings en van de waardevolle revisies van mijn stukken.

Prof. Dr. Eric Fliers en prof. Dr. Andries Kalsbeek. Ik heb mijn halfjaarlijkse voort-
gangsgesprekken altijd als prettig en zeer zinvol ervaren en wil jullie bedanken voor de 
input in mijn hoofdstukken, vooral aan het einde was jullie snelle reactie en constructieve 
feedback heel erg fijn en bemoedigend. Beste Eric, de rust die over je heen hangt, is heel 
fijn tijdens gesprekken. Je was altijd geïnteresseerd, hield de voortgang in de gaten en 
vergat nooit waar het de vorige keer over ging (`hoe staat het met de wijnwinkel?'). Beste 
Dries, ook jij was altijd een baken van rust tijdens deze gesprekken, observerend, maar 
altijd scherp en up-to-date, ook bij het reviseren van stukken. 

De overige leden van de promotiecommissie, Prof. Dr. J. Booij, Prof. Dr. W. van den 
Brink, Prof. Dr. M.K.C. Hesselink, Prof. Dr. H.E. de Vries, Dr. A. Korosi en Dr. C. Yi  wil ik 
graag hartelijk bedanken voor het kritisch lezen van mijn proefschrift en de bereidheid 
zitting te nemen tijdens de verdediging van mijn proefschrift. Ik hoop op een leerzame 
gedachtewisseling.

Mijn promotie was onmogelijk zonder de uitgebreide ervaring en ondersteuning van twee 
hele bijzondere mensen. 
Allereerst, Lieve Leslie, paranimf en MacGyver, ik heb zoveel van jou geleerd! De 
operaties, het netjes werken, opruimen, handigheidjes, oplossingsgericht denken (alles 
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kan met ducttape), gewoon ‘doen’ (zeggen ze dat het niet kan? We proberen het gewoon, 
we zijn hier nu toch). Maar ook; dingen loslaten, lief voor jezelf zijn en niet alles alleen 
willen oplossen. Jouw hulp en vaak ook gewoon je ‘zijn’ heeft geleid tot vele mooie 
experimenten (plus een toekomstige nobelprijs) en resultaten binnen en buiten het werk! 
Ik ben je heel erg dankbaar voor al deze nieuwe vaardigheden en ik kan mij dan ook geen 
betere paranimf naast mij wensen dan jij. 
Lieve Unga, jij bent sinds (alweer niet meer zo’n) korte tijd een grote aanwinst in de la 
Fleur groep. Bedankt voor alle nuchtere no-nonsense hulp op het lab en de gezellige, maar 
ook serieuze gesprekken aan de lab- en lunchtafel. Jouw hoofd spreekt altijd boekdelen 
en dat is erg prettig en duidelijk. Petje af voor hoe je alle ballen in je leven tegelijk hoog 
weet te houden.

Daarnaast mijn dank aan Joop van Heerikhuize. Lieve Joop, we go way back, je was mijn 
steun bij het spines tellen tijdens de zeer zelfstandige stage bij Ger. De jaren erna ben ik 
regelmatig bij je teruggekeerd (de laatste 10 keer ‘nu echt voor het laatst’). Ik hoop snel 
een biertje met je te drinken.

Ook veel dank aan alle dierverzorgers van het ARIA-S en het NIN, zonder de uitstekende 
zorg voor alle proefdieren, zijn goede experimenten onmogelijk.

Je remercie tous mes collègues du laboratoire Unité de Biologie fonctionelle et 
adaptive. J’ai passé mon premier semestre chez vous et je vous suis très reconnaissante de 
votre hospitalité.
Serge, mon troisième co-promotor non-officiel, merci pour toute la liberté que tu m’as 
donnée (et parfois que j’ai prise, mes excuses pour ça..) pour que je puisse utiliser le 
labo, je te dois encore un restau. ’Grande’ Céline, merci pour m’avoir appris votre 
technique et surtout merci que tu étais toujours prête à m’aider, aussi pendant les 
années suivantes. Céline-Sisi et Val, mes ‘best french friends’, vous m’avez impliquée dès la 
première journée et je vous remercie pour notre amitié, même outre-mer, nous restons 
BFF et BDF. Céline, j’apprécie toujours énormément le temps passé ensemble, continuons 
à nous voir! Julien, merci pour l’aide avec toutes les expériences et ton amitié. Grace à ton 
calme et ta chaleureuse personnalité, tout s’est toujours très bien passé.
Christophe, Raphaёl, Erwann, Alexandre, Stephanie, Chloé, Anne-Sophie, 
Claude, Jessica, Aurélie et Amélie, merci pour tout votre aide et convivialité pendant 
les pots chez Dupont ou The Frog, la raclette annuelle, les fêtes promotionnelles et tout 
le reste!  (Nathalie, bedankt voor deze geweldige vertaling!)

Een grote groep collega’s in het AMC heeft ervoor gezorgd dat ik een hele fijne en gezellige 
tijd heb gehad in het lab:
Lieve Charles. Ik ben begonnen bij jou als student, maar het werd tegen het einde 
wel duidelijk dat we buiten het werk om ook erg goed klikten. Wat volgde was een 
telepathische vriendschap met talloze vreetavonden, wijntjes en biertjes, dansjes, 
tori-flips, geiten melken en eindeloze gesprekken en onnavolgbaar slap gelach. Oja en 
natuurlijk wetenschap enzo. Bedankt voor dit alles, en intens bedankt dat je ook bij mijn 
uiteinde aan mijn zijde staat als paranimf.
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Natuurlijk mijn roomies op G2-118. Lieve Joelle, wij hebben zelfs nog 2 weken een 
superdeluxe kamer gedeeld voordat ik weg ging, bedankt voor je humor en heerlijke 
zelfspot op z’n tijd. Je kunt zoveel meer dan je denkt! Myrtille, wat waren die Rocky’s mooi 
hé, en vooral zo.. zichtbaar. Bedankt voor je kalmte en droge humor. Lieve Anne, altijd 
op de hoogte van het laatste nieuws, bedankt dat ik met jou al mijn eerste ‘geheimen’ 
veilig kon delen. Daarnaast heb ik gewoon enorm vaak gelachen om je mooie  -met veel 
handgebaren uitgebeelde - verhalen. Em, ik vond het superleuk met jou, in de kamer, op 
Pinkpop, tijdens koffietjes, etc. etc. Bedankt hiervoor, en ook voor de duwtjes waar nodig! 
Lieve Hannah, jouw aanwezigheid heeft voor veel leuke afleiding en borrels gezorgd 
en ik ben je dankbaar voor alle hulp en aanwijzingen met het opstellen en versturen 
van bepaalde mailtjes en het voorbereiden van gesprekken. Evita, je bent een superlief 
persoon, bedankt voor je gezelligheid. Ik ben heel benieuwd wat je toekomst je gaat 
brengen. Anita, bedankt dat je er soms als interim copromotor voor me was en voor je 
soms strenge blik (waar ik vroeger ECHT bang voor was) met de vraag ‘of het al op schoot’. 
Ook alle andere nieuwe en oude F2-ers en NIN-ers; Martin, Laura, Joram, Khalid, Andrés, 
Rianne, Olga, Mieke, Marianne, Erik E., Anneke Alkemade, Joan, José, Jacqueline, Jhi, 
Zhi, Yan, Anneloes, Ewout, Eveline, Remi, Daniela, Paul, Esmay: heel veel dank voor al 
jullie input, interesse en bovenal gezelligheid!

Mariëtte, bedankt voor je uitleg en hulp bij het meten van de stabiele isotopen en de 
gezellige praatjes tijdens de lunch. Yvonne, An, Bernadine, Els en Marjo, ik ben jullie 
heel erg dankbaar voor (jullie hulp bij) het meten van alle isotopen en hormonen. Ook 
alle andere lieve collega’s van de diagnostiek wil ik bedanken voor de gastvrijheid en 
behulpzaamheid het lab.

Ook mijn collega’s van ‘boven’, F5, wil ik bedanken voor de wetenschappelijke discussies 
en gezelligheid tijdens meetings en PhD-lunches, congressen en borrels: Pim, Barb, Karin 
(waar zijn trouwens de foto’s van de ADA..), Murat, Ruth, Charlotte, Simon, Sam, Linda, 
Laura, Bouwien, Dirk, Annegreet, Eelkje en alle andere F5-ers. Kasper in het bijzonder, 
heel erg dank voor je feedback op mijn lastigste en laatste loodje-hoofdstuk!

Birgit, heel erg bedankt voor al je hulp tijdens de bureaucratische rompslomp die om zo’n 
promotie heen hangt, zonder jou was dit zeker niet zo soepel gelukt.

Mijn dank gaat ook uit naar mijn oud-studenten Nienke, Erik en Vivianne, voor al het 
werk dat jullie me uit handen hebben genomen. Erik (en Sophie en Charlene), we moeten 
echt weer eens borrelen! 

Inmiddels heb ik een nieuw lab-thuis gevonden op de afdeling MCBI van het VU Medisch 
Centrum. Beste Elga, je gaf me de mogelijkheid om naast/soms tijdens mijn huidige baan, 
die promotie af te maken, dank voor je geduld. Alle andere lieve collega’s, jullie vormen 
een stevige basis voor dit nieuwe fijne onderkomen.

Ook buiten het lab zijn er veel vriendjes en vriendinnetjes die ik wil noemen in dit 
dankwoord:
Natuurlijk mijn Neurofamilie; Jordi, Leanne, Hannah, Roel, Veerle, Elisa. Het eten met 

Proefschrift_MEREL RIJNSBURGER_versie 3A.indd   178 2-1-2018   19:20:27



179

Dankwoord

8

jullie aan tafel, de dag/promotie/werk/ellende/vakanties/vreugde doornemen met 
(veel) wijn, voelt voor mij altijd als een familieaangelegenheid. Jullie zijn stuk voor stuk 
geweldige mensen-mensen!
Christel, mijn ‘oudste’ vriendinnetje, ik kon bij jou altijd lekker mijn frustraties kwijt 
zonder dat je wist over wie het ging of wat er nou precies zo erg was. Bedankt voor het 
aanhoren en je nuchtere blik op situaties. Om daarna gewoon lekker slap te ouwehoeren 
in de sauna, of doorzakken, ergens. Ik ben trots op hoe jij je leven vorm geeft.

Judith en Willem, vanaf de cursus proefdierkunde waren wij een nieuw team. Wat schept 
dat een band zeg. Ik heb enorm genoten van onze uitjes in de vorm van BBQ’s in een 
wastrommel, Artis, etentjes/ontbijtjes en zelfs één keer samen thuis werken. Altijd heel 
veel lachen, ook al waren het soms mindere tijden.

De UvA-bende; Ik waardeer enorm dat we elkaar nog regelmatig zien of spreken, laten 
we dit er alsjeblieft inhouden!

Mijn nieuwe beste vriendinnen Mayo en Renaat, even zwart op wit: jullie zijn echt 
toppers en supermooie personen. Bedankt voor de geweldige tijd in Oostenrijk en alle 
wijntjes voor de winkel, de Sep-ber, de Walters, lekker thuis op de bank, overal eigenlijk… 
met of zonder stijf kinnetje en duizeligheden. I love you en dat gezamenlijke woonhofje 
(of B&B) komt er!

Liefste Paul, ik wil je intens bedanken voor alle steun en positiviteit die je me hebt gegeven 
tijdens onze 8,5 jaar samen en vooral ook tijdens mijn promotie periode. Je bent een 
topper, ik ben trots op wie wij waren en wie we zonder elkaar zijn geworden. 

Ook mijn (ex) schoonfamilie hoort in dit boekje. Fred, Cora, Jos en Ilse, bedankt voor 
de fijne tijd, meteen opgenomen in de familie, meteen thuis. Bedankt voor de fijne 
gesprekken en de mooie reizen. En de nieuwe schoonfamilie, Gerard, Rita, Guy, Mathijs 
en Heidy ook bij jullie voelde ik mij meteen welkom. Bedankt voor de altijd overweldigend 
goede zorgen als we langs komen! Ik kijk uit naar alle leuke momenten die gaan komen.

Lieve familie, allemaal zo anders maar toch elkaars trekjes. Lieve pap en mam, jullie 
hebben mij gecreëerd tot wat ik nu ben en hebben me altijd gesteund in mijn keuzes, die 
waren vast wel eens slikken. Heel erg bedankt dat jullie altijd voor ons klaar staan! Lieve 
broer en zus, ik ben trots op hoe jullie je leven invullen. En ook al is het niet vaak, ik vind 
het altijd fijn en waardevol om jullie te zien. Den, bedankt dat je er altijd bent en altijd zult 
zijn. Mijn liefste nicht Sarah, Saart, ik geniet enorm van onze etentjes en weekendjes weg. 
Wat kunnen wij kletsen zeg, heel frappi. Bedankt dat jij, jij bent!

En als laatste natuurlijk mijn liefde. Lieve Amy, kleintje, de vlinders waren er meteen na ons 
eerste afspraakje en zijn niet meer weg geweest. Je bent een kei in mij een spiegel voor 
houden en mij te confronteren met mijzelf, en daar ben ik je dankbaar voor. Ik heb zin in 
onze toekomst, samen, wat dan ook en waar dan ook. Home is whenever I’m with you.
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