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SUMMARY

This thesis describes several studies on the effects of shift work condi-
tions on energy metabolism in rats. Chapter 1 introduces the health 
problems of shift workers and the hypothesis that circadian disruption 
leads to a disturbance of energy metabolism. We describe potentially 
involved pathways, the basic concepts of the central and molecular 
clocks and important aspects of glucose metabolism. Then, we elabo-
rate more on effects of feeding and light exposure on physiology, two 
important shift work “factors” that have been studied in more detail in 
the experimental studies in this thesis.

Chapter 2 provides a review on the different types of rodent models 
that have been used to study metabolic effects of shift work conditions. 
Models using exposure to an unusual timing of food intake, light exposure 
(through constant light or changes in photoperiod), sleep or activity are 
reviewed on their ability to disturb metabolic parameters. Differences be-
tween mice and rat studies and important lacking models are highlighted. 
We also elaborate on the potential underlying mechanism and describe 
how the environmental exposing factors may cause internal desynchroni-
zation at different levels in the body, leading to metabolic disruption.

Food intake is an important Zeitgeber for peripheral organs and re-
sults in internal desynchronization if it occurs out of phase with the 
regular sleep/wake cycle. Part I includes two studies with a three 
(Chapter 4) or eight week (Chapter 3) exposure to abnormal timing of 
food intake, during which we investigated in more detail how feeding 
time affects whole body physiology. In Chapter 3, we studied adiposity, 
hormonal plasma concentrations and rhythmicity of clock and met-
abolic genes in the brain, liver and muscle. We found that (unusual) 
daytime feeding led to a shift in rhythmicity of the liver, and abolished 
most rhythms in the muscle, whereas adiposity increased and the am-
plitude of rhythmic behaviour decreased. Clock genes in the lateral hy-
pothalamus lost their rhythmic expression due to daytime feeding, but 
the neuropeptidergic orexin system was hardly affected. Chapter 4 ex-
pands on the hypothalamic effects by describing that daytime feeding 
did not lead to changes in melanin-concentrating hormone (MCH) and 
neuropeptide Y (NPY), but induced loss of rhythmicity in clock genes in 
both the lateral hypothalamus and the arcuate nucleus, two important 
nuclei for regulation of food intake and energy metabolism.
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Part II focuses on the physiological effects of light exposure at night 
in an acute setting. Light is the most important Zeitgeber for the cen-
tral circadian clock in the brain and evidence is increasing that it af-
fects many more bodily functions, including metabolism. Chapter 5 
describes light exposure at night as a condition that acutely affects 
glucose metabolism. Light induced glucose intolerance was depend-
ing on the time-of-day, and on duration and wavelength of the expo-
sure. Chapter 6 presents additional experiments demonstrating that 
fasting or a high-fat diet did not modulate the effects of light at night 
on glucose intolerance. Furthermore, we show that daytime exposure 
to darkness also induced glucose intolerance. In Chapter 7, we used 
a transcriptomics approach to study wider effects of light at night on 
the liver. We hypothesized that light can acutely signal to the liver and 
induce metabolic changes, and that the autonomic nerves running to 
the liver mediate this biological pathway. Microarray analysis indeed 
showed effects of light on the liver transcriptome, which were partly 
prevented by removal of the autonomic nerves. Furthermore, Chapter 7 
includes a microarray- and metabolomics-experiment studying effects 
of denervations of the liver without light exposure. We present a num-
ber of pathways that the autonomic nervous system may use to impose 
its efferent signals on the liver transcriptome.

Chapter 8 puts the experimental chapters in perspective and de-
scribes how these studies may be helpful to improve the health of shift 
workers. Moreover, future suggestions are provided for follow-up ex-
periments in the separate lines of research.
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Dit proefschrift beschrijft een aantal studies waarbij in een diermodel ver-
schillende factoren van het werken in ploegendiensten zijn bestudeerd in 
relatie tot hun effecten op energiemetabolisme. Hoofdstuk 1 vat de ge-
zondheidsproblemen van ploegendienstwerkers samen en introduceert 
de hypothese dat een desynchronisatie van het circadiane systeem resul-
teert in verstoringen van de energiehuishouding. We beschrijven de basis-
concepten van centrale en moleculaire klokken, belangrijke aspecten van 
de glucose huishouding en de verschillende hormonen en orgaansyste-
men die hierbij betrokken zijn. Daarna beschrijven we uitgebreider de fy-
siologische effecten van eten en lichtblootstelling, twee belangrijke facto-
ren die vaak verstoord zijn in ploegendienstwerkers en die gedetailleerder 
zijn bestudeerd in de experimentele studies in dit proefschrift.

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de verschillende diermodel-
len die gebruikt worden voor het bestuderen van de effecten van ploe-
gendienst op het energiemetabolisme. Deze modellen maken veelal 
gebruik van blootstelling aan voedselinname, licht, slaap of activiteit 
op ongebruikelijke tijdstippen. Deze modellen worden beoordeeld op 
hun mate van verstoring van het energiemetabolisme. Verschillen tus-
sen muizen en ratten studies en ontbrekende modellen worden ook be-
licht. Verder beschrijven we onderliggende mechanismen die mogelijk 
bijdragen en we vatten samen hoe deze omgevingsfactoren kunnen 
leiden tot interne desynchronisatie op verschillende niveaus in het li-
chaam, wat uiteindelijk leidt tot verstoring van de energiehuishouding.

Voedselinname is een belangrijke Zeitgeber voor perifere organen 
maar kan ook tot interne desynchronisatie leiden als het op een tijdstip 
plaatsvindt dat niet in lijn is met de licht/donker cyclus. Deel I van dit 
proefschrift bevat twee studies waarin ratten gedurende 3 (Hoofdstuk 
4) of 8 weken (Hoofdstuk 3) zijn blootgesteld aan een verandering van 
het tijdstip van voedselinname. In deze studies onderzochten we in de-
tail hoe het tijdstip van eten effect heeft op verschillende aspecten van 
het energiemetabolisme. In Hoofdstuk 3 onderzochten we vervetting 
van het lichaam, plasma hormoon concentraties en ritmes van klok en 
metabole genen in het brein, de lever en spier. We vonden dat een onge-
bruikelijk tijdstip van eten, namelijk tijdens de gebruikelijke slaapperi-
ode (bij de rat is dit overdag), zorgde voor verschuiving van de ritmiciteit 
in de lever, vervaging van de meeste ritmes in de spier, meer vervetting 
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en een verkleining van de amplitude in het dagelijkse ritme van activi-
teit. Klokgenen in de laterale hypothalamus verloren hun ritmische ex-
pressie door het eten tijdens de dag, maar de expressie van het neuro-
peptide orexine systeem was amper veranderd. Hoofdstuk 4 breidt deze 
observaties in de hypothalamus verder uit door te laten zien dat eten 
tijdens de slaapperiode niet leidde tot veranderingen in het melanine- 
geconcentreerd hormoon (MCH) en neuropeptide Y (NPY) systeem, maar 
wel zorgde voor het verdwijnen van ritmes in klokgenen in de laterale 
hypothalamus en de arcuate nucleus, twee belangrijke kernen voor het 
reguleren van voedselinname en energiehuishouding.

Deel II focust op fysiologische effecten van blootstelling aan licht 
in de nacht in een meer acute situatie. Licht is de belangrijkste Zeit-
geber voor de centrale klok in het brein, en er zijn steeds meer aanwij-
zingen voor bredere lichamelijke effecten van licht, bijvoorbeeld op de 
stofwisseling. In Hoofdstuk 5 beschrijven we hoe lichtblootstelling in 
de nacht acuut de glucosehuishouding verstoort. Licht veroorzaakte 
glucose intolerantie en dit was afhankelijk van het tijdstip van de dag, 
en de duur en golflengte van de blootstelling. Hoofdstuk 6 presenteert 
extra experimenten die laten zien dat vasten of een vet dieet het effect 
van licht op glucose intolerantie niet veranderden. In Hoofdstuk 7 
hebben we een transcriptoomanalyse techniek gebruikt om de effecten 
van licht in de nacht op de lever uitgebreider te bestuderen. Onze hypo-
these was dat licht acuut signalen stuurt naar de lever en daarmee zorgt 
voor veranderingen in het energiemetabolisme, en dat dit effect wordt 
gemedieerd door het autonome zenuwstelsel. Analyse van de microar-
ray resultaten liet inderdaad zien dat licht effecten had op het tran-
scriptoom van de lever en dat deze effecten gedeeltelijk konden wor-
den voorkomen door het doorknippen van de autonome zenuwen die 
de lever innerveren. Hoofdstuk 7 beschrijft ook een experiment met 
transcriptoom en metaboloom-analyse waarin effecten van het verwij-
deren van de zenuwen naar de lever werden onderzocht zonder bloot-
stelling aan licht. Deze resultaten laten een aantal biologische routes 
zien die in de lever beïnvloed worden door het autonome zenuwstelsel.

Hoofdstuk 8 plaatst alle experimentele hoofdstukken in perspec-
tief en beschrijft hoe deze studies mogelijk kunnen bijdragen aan het 
verbeteren van de gezondheid van ploegendienstwerkers. Daarnaast 
wordt een aantal suggesties gegeven voor verder onderzoek in de ver-
schillende onderzoeksrichtingen.



264 Appendices

ABBREVIATIONS
AgRP agouti related peptide
AL; ALF ad libitum fed
α-MSH alpha melanocyte stimulating hormone
ANS autonomic nervous system
ARC arcuate nucleus
Arnt aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like protein 1
ATP adenosine triphosphate
AUC area under the curve
BDNF brain-derived neurotrophic factor
Bmal1 brain and muscle arnt-like protein 1
cAMP cyclic adenosine monophosphate
CART cocaine- and amphetamine-regulated transcript
CCG clock-controlled gene
Clc3 voltage gated chloride channel 3
Clock circadian locomotor output cycles kaput
Coro6 coronin 6
Cpt1B carnitine palmitoyltransferase 1B
Cry 1 cryptochrome 1
Cry2 cryptochrome 2
CSF cerebrospinal fluid
DF dark-phase fed
Dgkβ diacylglycerol kinases beta
Dgkε diacylglycerol kinases epsilon
DMH dorsomedial nucleus of hypothalamus
Dbp D site of albumin promoter (albumin D-box) binding protein
DEG differentially expressed gene
DTF daytime fed
EEG electroencephalogram
EGP endogeneous glucose production
Fas fatty acid synthase
Fgfr2 fibroblast growth factor receptor 2
GABA gamma aminobutyric acid
Gapdh glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase
GLP-1 glucagon-like peptide 1
Gls glutaminase
Glut4 glucose transporter type 4
GnRH gonadotropin-releasing hormone
Gpat4 glycerol-3-phosphate acyltransferase 4
GPCR G-protein coupled receptor
Gpd1l glycerol-3-phopshate dehydrogenase 1-like
h hour
HDL high-density lipoprotein
HFD high-fat diet
HOMA-IR homeostatic model assessment of insulin resistance
HPA hypothalamic-pituitary-adrenal
HPG hypothalamus-pituitary-gonadal
HPT hypothalamus-pituitary-thyroid
Hprt hypoxantine-guanine phosphoribosyl transferase
IGL intergeniculate leaflet
ipRGC intrinsically photosensitive retinal ganglion cell
IVGTT intravenous glucose tolerance test
IVITT intravenous insulin tolerance test
JAK janus kinase
KO knock out
L/D light/dark cycle
LAN light at night
L-cone long-wavelength cone
LDim dim light at night
LED light-emitting diode



Abbreviations 265

9

LF light phase fed
LH lateral hypothalamus
LL constant bright light conditions
Lpin3 lipin 3
lx lux
MAPK mitogen-activated protein kinase
MCH melanin-concentrating hormone
M-cone middle-wavelength cone
NAD nicotinamide adenine dinucleotide
NADH phosphorylated nicotinamide adenine dinucleotide
Nadph nicotinamide adenine dinucleotide phosphate hydrogen
Nampt nicotinamide phosphoribosyltransferase
NEFA non-esterified fatty acids
NIF non-image-forming
Npas2 neuronal PAS domain protein 2
NPY neuropeptide Y
NREM non rapid eye movement
OPN olivary pretectal nucleus
Opn4−/− opsin 4 knockout
Orx prepro-orexin
OrxR1 orexin receptor 1
OrxR2 orexin receptor 2
PeF perifornical area of the lateral hypothalamus
PEPCK phosphoenolpyruvate carboxykinase
Per1 period 1
Per2 period 2
Per3 period 3
Pgc1α peroxisome proliferator-activated receptor-gamma coactivator 1 alpha
Pgk phosphoglycerate kinase
PI3K phosphoinositide-3-kinase
PKB; AKT protein kinase B
Pkc phosphokinase C
PLC phospholipase C
POMC pro-opiomelanocortin
Pparα peroxisome proliferator-activated receptor alpha
Pparγ peroxisome proliferator-activated receptor gamma
PVN paraventricular nucleus
Px parasympathetic denervation of the liver
REM rapid eye movement
RER respiratory exchange ratio
Ret ret proto-oncogene
Rev-erbα reverse viral erythroblastosis oncogene product alpha
RHT retino-hypothalamic tract
Rorα retinoic acid related-related orphan receptor
SCN suprachiasmatic nucleus
S-cone short-wavelength cone
STAT signal transducer and activator of transcription
Sx sympathetic denervation of the liver
S18 ribosomal protein S18
Tbp TATA-binding protein
TNFα tumour necrosis factor alpha
Tx total denervation of the liver
Ucp3 uncoupling protein 3
VCO2 carbon dioxide production
vGat vesicular GABA transporter
vGlut2 vesicular glutamate transporter
VLPO ventrolateral preoptic area
VMH ventromedial hypothalamus
VO2 oxygen consumption
WAT white adipose tissue
ZT Zeitgeber time
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OnTime kick-off meeting — Groningen 2012 0.25
OnTime annual meeting — Groningen 2013 0.5
ONWAR PhD Retreat (2 days) 2012–2016 4

OTHER
Organization ONWAR PhD retreat 2013 1
Organization ONWAR PhD retreat 2014 1
Organization Center for Timing Research/OnTime meeting 2014 0.5
Organization Center for Timing Research/OnTime meeting 2015 0.5
Organization Center for Timing Research/OnTime meeting 2017 0.5
Organization Trainee Day at European Biological Rhythms Society biannual 
international meeting

2017 1

Organization Round Table Discussion session on Gender and Family Issues at 
European Biological Rhythms Society international meeting

2017 0.25

Three-month internship at National Autonomous University of Mexico, 
Mexico City, Mexico
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voor het hele lab en dus ook mijn werk mogelijk maakte. Ook wil ik 
 Mireille Serlie bedanken voor de prikkelende vragen na mijn presenta-
ties en je hulp voor het beantwoorden van de reviewers van Diabetologia.

Tijdens dit traject mocht ik een aantal keren prettig samenwerken met 
verschillende groepen binnen en buiten het instituut, en dit leidde in 
sommige gevallen tot een publicatie of een hoofdstuk. Collega’s van het 
RIVM wil ik graag bedanken voor de fijne samenwerking en bijdrages 
voor twee van de hoofdstukken van mijn proefschrift.

Een bijzonder onderdeel van mijn promotietraject speelde zich af in 
Mexico. Ik kreeg een mooie kans om 3 maanden te spenderen in het 
lab van Dr. Buijs in Mexico-Stad. Beste Ruud, ik wil je graag bedanken 
voor je gastvrijheid. Ik kwam op bezoek om de tracer injecties te leren, 
en ondanks dat dit maar half succesvol was (dat verrekte spinal cord), 
heb ik veel geleerd over het autonome zenuwstelsel, kleuringen en dat 
alles begint bij het opstellen van de juiste hypothese. Bedankt voor de 
tijd die je nam om me meer over ‘de principes van onderzoeken’ te leren 
en je feedback op mijn data. Dear dr. Escobar, dear Carolina, thank you 
for welcoming me in your lab and for your compliments and feedback 
on my work. I also have very good memories on our trip to El Chico, 
thank you for inviting me.

Circadiaan onderzoek betekent dat je vaak op tijdstippen werkt wan-
neer er nog weinig of geen mensen meer rondlopen op het instituut…dit 
is niet altijd even leuk maar toch maar half zo vervelend als je het kunt 
delen met collega’s. Lieve Remi, zonder jou was ik zeker twee keer zo 
lang bezig geweest met dit onderzoek. We begonnen onze vruchtbare 
samenwerking omdat je stageliep bij Ewout maar door zijn vakantie 
gingen wij samenwerken. We leerden samen de IVGTT van Dirk Jan en 
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daarna ontwikkelden we zo’n efficiënte samenwerking waarbij je ontie-
gelijk veel werk voor me hebt gedaan. Heel veel dank daarvoor. Ook de 
gedeelde nachtelijke trein-, auto- of zelfs taxiritjes naar Utrecht waren 
daardoor aangenaam en ik vond het leuk hoe we die invulden met ge-
sprekken over eten en gekke gewoontes. Samen hebben we veel geleerd 
over licht- onderzoek en alles wat er mee kan fout gaan, gelukkig konden 
we het delen. Je kijk op het leven is interessant en ik vind het bijzonder 
hoe je de switch in je carrière hebt gemaakt, ik hoop dat het je goed be-
valt.

Lieve Ewout, ga ik dan toch nog iets aardigs zeggen over je. Hoe 
onze ietwat vreemde interactie ontstond weet ik niet, maar wel weet 
ik dat het me een groot genoegen was om 4.5 jaar het kantoor met je 
te delen. Ik heb veel van je geleerd, en je grote geduld tijdens het wer-
ken met zoveel mensen die iets van je moeten en de manier waarop je 
alles onder controle houdt, is bewonderingswaardig. Dank voor je on-
eindige gezelligheid.

Wayne, ook met jou was het, voor kortere duur, leuk om het kan-
toor met je te delen ondanks de dagelijkse beledigingen over en weer. 
Ik vind het leuk om te zien hoe je alles snel oppikt en ik heb m’n hoop 
op je gevestigd voor het licht-project!

I shared my PhD-time with two ‘generations’ of co-PhDs. Both in-
clude many foreigners, which all have enriched my life a lot. ‘First- 
generation’, dear Yan and Zhi, I admire how you both worked extremely 
hard to finish your PhDs so fast while dealing with all the complications 
of living in such a different country. Your daily Chinese food was inter-
esting and I learned a lot about Chinese culture. Zhi, desk-neighbour, 
I sincerely enjoyed our discussions about data analysis, presentations, 
supervisors and the Dutch language and tax system. I hope you are do-
ing well in LA and all is good with your family. Yan, it was a lot of fun to 
share the office with you. Hours of chatting were easily exchanged for 
hours of hard work and you are a very nice person with admirable prin-
ciples in life. Daniela, I admire your drive, work ethics and immense 
knowledge on neuroscience. I hope you are enjoying your time in Paris.

‘Second generation’ Aurea, Ana, Lamis and Paul; the last months 
we shared a fair bit of time and I have always enjoyed our lunch- and 
coffee- moments when our two offices joined. I thank you for the fun 
times and support in the last months and I wish you all a good remain-
der of your PhD in Amsterdam or Strasbourg.
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Dear crazy Fer! We shared the office for just half a year, but it feels 
like much longer. You are one of the craziest people I know. Therefore, 
you were the best distraction of the omics-analyses and you were great 
at putting up with my last month’s mood. I am truly amazed by your 
work ethics and intelligence and I am sure you will do great whatever 
you will do and wherever you will go.

Over the past years, a number of other (PhD-)students enriched our 
lab temporarily. Frederico, Pawan, Satish, Cristina, Violeta and 
 Aldijana; I have enjoyed your addition to the lab. In particular, Dawei, 
thank you for joining our team and all your hard work on the project 
from Amsterdam via China to Australia.

Ik had het geluk om vier geweldige studenten te mogen begeleiden 
die allen veel werk uit mijn handen namen. Remi, Anna Lien,  Janneke 
en Nikita: heel veel dank voor jullie bijdrage aan de data voor dit proef-
schrift en het delen van het leed over (soms) mislukte experimenten 
maar ook de opwinding en spanning voor nieuwe resultaten!

Ik wil graag de dierverzorgers van het NIN bedanken voor de 
goede zorg voor mijn ratten door de jaren heen. Ik bedankt ook de 
Mechatronica- afdeling voor het faciliteren van de lichtopstelling voor 
mijn experimenten.

Ondanks dat een groot deel van mijn werk op het NIN plaatsvond, 
waren de ‘Endo-collega’s’ evengoed belangrijk tijdens labwerk en rese-
arch besprekingen.

Unga, Olga, Khalid en Leslie: bedankt voor het altijd openstaan voor 
alle vragen van mij of één van mijn studenten. Ook weet ik dat zonder 
jullie het lab niet zou kunnen draaien dus bedankt voor jullie harde werk 
daarvoor.

Mede-PhD’ers of Post-Docs Myrtille, Anne, Evita, Martin, Merel, 
Laura, Irina, Emmely, Joram en Charlene; ik kwam jullie tegen in 
het lab, in de AIO-kamer, in de dierenstallen, bij de NIN koffiemachine 
of ergens op de gangen en wil jullie bedanken voor de gezelligheid, in-
teresse en feedback tijdens werkbesprekingen en ik wens jullie veel 
succes met het vervolgen/afronden van jullie projecten. Joëlle, net ge-
promoveerd! Bewonderenswaardig hoe hard je werkte om alles altijd 
voor elkaar te krijgen. Onze trip door Yellowstone was geweldig en ik 
ben erg blij dat we dit samen met Sophie hebben gedaan.

Lieve Dirk Jan, wat heb je me (stiekem) een hoop werk bezorgd! Uit 
jouw idee groeide het hele project wat nu mijn halve proefschrift is, en 
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daar ben ik je dus zeer dankbaar voor. Op afstand werkten we samen en 
dat vond ik altijd leuk. Jij weet zó veel, en dat was voor mij inspirerend 
om nog meer te leren. Ik voelde me vereerd om je paranimf te zijn en ik 
hoop dat ik mijn promotie net zo mooi kan afsluiten als jij deed.

Lieve Hannah, collega, intervis(ionis)t, vriendin, schrijfmaatje; ca-
tegoriseren kan ik je niet dus ik ben vooral blij dat je mijn paranimf 
bent! Je bent heel belangrijk geworden tijdens dit traject, met name in 
een moeilijke tijd heb je me veel geholpen met zonnetjes en creativiteit. 
We gingen op onze eigen manier maar ook samen de laatste maanden 
door en de schrijf-retraite in Zelhem was erg leuk. Je helderheid, inzich-
ten en positiviteit zijn enorm fijn en ik dank je voor ‘het ervoor me zijn’.

Anna en Niels, mede-intervisionisten. Dank voor ook jullie steun en 
inzichten, ik heb veel van jullie geleerd. Ik vind het bijzonder hoe ieder-
een z’n eigen paadje bewandeld en we dat konden delen. Niels, bedankt 
voor het opleuken en interessanter maken van de 1 miljard treinritjes 
die we beiden hebben afgelegd.

Dear Juan, I want to thank you for our special friendship, which 
grew through lunches and coffees as I passed your office every time. 
Although life has put more distance between us for several reasons, I 
am happy to call you my friend and I admire you for who you are.

Naast lieve collega’s, heb ik gelukkig ook mijn vrienden mogen ver-
moeien met m’n verhalen over m’n onderzoek.

Lieve Lisa, Vielen Dank voor de ontspannende etentjes in Amsterdam; 
sushi, pizza of jouw heerlijke risotto. Ondanks dat we compleet iets anders 
doen, je volgens mij niet compleet begreep waarom ik mijn werk nou zo 
leuk vond, ik vaak nogal te laat kwam en ik een moeilijke eter ben, beleef ik 
altijd plezier met jou en vind ik het fijn dat we alles kunnen delen.

Lieve Melissa, ookal zien we elkaar weinig, we kennen al zo lang en 
zo goed, je oordeelt nooit en je hebt altijd interesse getoond in mijn on-
derzoek en daar ben ik je dankbaar voor.

Lieve Carolientje, buurvrouw maar vooral super vriendin. Ik dank 
je voor je onvoorwaardelijke steun en interesse; je duimde voor me als 
ik wachtte op uitslagen van publicaties of experimenten en was altijd 
positief voor alle spannende dingen die ik tegemoet ging. Fijn dat ik al-
tijd bij je terecht kan, al 10+ jaar.

Neuro’s! Ida, Gwenda, Sander, Mieke, Robin, Marissa, Kim, Laura, 
Susanne en Daisy, ik wil jullie graag bedanken voor de infrequente 
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maar altijd gezellige etentjes die we hebben gehad. In het bijzonder 
Chris, je bent inspirerend (en intimiderend) in hoe snel jij je weten-
schapscarrière opbouwt. Ik wacht wel al een poosje op die review-draft…

Lieve Broklede-dames Rianne, Marije en Linda, dank voor de leuke 
etentjes die we op zeer onregelmatige basis hebben. Ieder gaat z’n ei-
gen weg maar ik vind het leuk hoe we al sinds groep 3 (Rianne) of de 
middelbare school (Marije en Linda) toch zoveel kunnen delen.

Dear JM, thank you for being a great friend for so long already. Al-
though we do not interact too often, I feel your support.

Oh Mexico, how you enriched my life. I tried to do science while be-
ing in Mexico, came back without data but with memories and friend-
ships for life. The only fun part of Mexico being far away is that the 
time-difference makes night experiments more fun because there was 
always somebody awake to receive supporting messages from or skype 
with while pipetting a million samples. I am very glad that once I got 
to know you girlitas, Rebeca and Eva, we became instant friends and 
barely a day goes by without talking to you. Topographically I know 
there is an ocean between us, but that does not hold you from send-
ing me massive support for everything that I do, science or non-sci-
ence related. And sometimes if words were not enough; you send me 
Dr. Simi :) I am very grateful for that. Dear Rebeca, you are incredibly 
hardworking and intelligent, you create your own opportunities and 
you amaze me with your optimism and confidence. I am sure you will 
do great at your PhD and you earn it. Thank you, and Beto, for hav-
ing me at your wedding, opening your house and your heart for all 
the times that I needed it and for all the amazing memories we have 
made in only 2 years. Eva, how you ‘refused’ to talk to me at first but 
ended up never shutting up while mounting sections and making the 
monkey-work much more fun. We can really share everything, includ-
ing rat-frustrations, and I am very grateful for that. You are extremely 
smart and talented, and I am sure your PhD will be a success. Thank 
you for always supporting me with anything and cheering me on for 
whatever I do. Pablo, my Mexican friend that came to Europe. Thank 
you for being a great (non- scientific) friend but still so interested and 
trusting my advices on night-time eating! I admire your discipline and 
I am happy to call you my friend that lives in Mexico, Italy, Belgium, or 
wherever. Salvador, thank you for making my time in Mexico more 
special and being there for me through difficult times.
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Lieve Dames 4/5, een promotieonderzoek doen kost soms ook avon-
den of weekenddagen, maar de woensdagavonden en zondagen waren 
altijd gereserveerd voor de heerlijke trainingen en wedstrijden met 
jullie. De gezelligheid, soms ook nodige steun of afleiding, en vooral 
teamspirit waren fijn en hebben me veel plezier gegeven. In het bijzon-
der, Kiek en Marlous; dank voor de vele gezellige zondagmiddagen of 
andere borrelmomenten waarin we veel hebben gedeeld.

Lieve Lodi, teamgenootje en beste vriendinnetje. Dank voor je ein-
deloze steun, onze bijzondere klik en hoe je me altijd accepteert zoals 
ik ben. Ik vind het ongelofelijk fijn dat we alles kunnen delen en ik ben 
heel blij dat je straks naast me staat.

Als laatste, mijn lieve familie. Familie Hadelkamp-Kroon, lieve  Hennie, 
Ali, Rinus, Stefan en Anouk. Tussentijds ben ik even weggeweest, 
maar nu blijf ik deel van jullie familie en dat vind ik heel fijn. Altijd ben 
ik welkom en tonen jullie interesse en daarvoor wil ik jullie bedanken.

Lieve Hans en Miranda. Ik ben jullie dankbaar voor de steun die ik 
van jullie voel. Hans, je gastvrijheid in het heerlijke Zelhem zijn welkome 
bijna-vakantie ervaringen en kletsen in de warmte van Jacobus zijn pure 
(nodige) ontspanning. Miranda, wat is er beter dan support krijgen van 
een ouder die de academische wereld perfect kent waardoor je me kon 
geruststellen over hoe zaken gaan. Je bent een voorbeeld van hoe je heel 
succesvol kunt zijn als vrouw in academisch onderzoek.

Lieve papa en mama, dit boekje is mijn trots om te laten zien wat 
jullie voor me mogelijk maakten, en daarom is deze voor jullie. Mijn 
hele leven hebben jullie niets anders gedaan dan ervoor zorgen dat 
ik alles kon doen wat ik wilde. Jullie hebben keihard gewerkt zodat ik 
kon studeren, en jullie leerden me ook nog reizen, sporten en genie-
ten van het leven. Deze woorden zijn nooit genoeg voor de eindeloze 
steun die ik van jullie voel, ik kan echt altijd bij jullie terecht. Jullie 
kennen me beter dan ikzelf en ook tijdens dit traject hebben jullie me 
veel geleerd. Mam, je remt me af wanneer nodig en leert me liever te 
zijn voor mezelf en ondanks dat ik zelf ook weleens kon bedenken 
dat soms dingen te veel of onnodig zijn, was het pas echt waar als 
jij het zegt. Pap, je leert me nadenken over het doen van wat ik leuk 
vind, en niet over wat praktisch is of wat de volgende stap ‘zou moe-
ten zijn’ en dat is enorm waardevol. Jullie onvoorwaardelijke liefde 
maakt me gelukkig.



278 Appendices

Onno, Martijn en Roman, de liefste broertjes die een meisje zich 
kan wensen. Het is altijd leuk met jullie, en ondanks dat we elkaar niet 
zo vaak zien, ben ik altijd blij als jullie er zijn. Ondanks dat jullie ui-
teraard het onderzoek niet hoefden te lezen, juichten jullie wel net zo 
hard mee als ik weer een artikel af had. Ik wil jullie, evenals Lisanne, 
Lonneke en Amber, graag bedanken voor jullie liefde en support tij-
dens m’n promotie.

Lieve Nina, al lang ben je niet alleen m’n schoonzusje meer, maar 
ben je een zus, vriendin en maatje. Omdat je m’n enige echte officiële 
mede-nerd bent, voelde de steun en interesse die ik van je kreeg extra 
bijzonder. Dank daarvoor.

Alette, liefste zusje. Je bent soms hartstikke gek en niemand maakt 
me zo aan het lachen als jij. Ik kijk tegen je op hoe je in het leven staat 
en je zo vreselijk veel voor elkaar krijgt. Met name sinds je zelf aan je 
PhD bent begonnen, hebben we veel kunnen delen ondanks het levens-
grote verschil in onderwerp. Ik wil je bedanken voor je onvoorwaarde-
lijke liefde en steun en het kunnen delen van alle leuke en minder leuke 
momenten in het leven. Ik weet dat je (straks letterlijk) binnen een se-
conde op de stoep staat als het nodig is, altijd, en dat is een heel fijn ge-
voel. Ik ben blij dat je straks m’n buurvrouw bent, ik ben gelukkig dat je 
m’n zusje en maatje bent en vooral ook trots dat je m’n paranimf bent.

Lieve, lieve Martijn. Je was er toen ik begon met deze PhD, we verlo-
ren elkaar vervolgens even uit het oog maar vonden elkaar op tijd terug 
zodat je de laatste 1.5 jaar er ook voor me was. Je bent m’n allerbeste 
maatje, die me steunt in alles wat ik doe. Je haalt het beste in me naar 
boven en met jou lijkt alles makkelijker. Je positieve kijk op alles is on-
gelofelijk, en daar leer ik veel van, want jij ziet nooit problemen, hoog-
uit uitdagingen. Je hebt me geholpen op alle mogelijke manieren en 
met je engelengeduld geef je me de ruimte voor alle versies van mezelf. 
Ik kan niet wachten op de rest van ons leven, met jou aan m’n zijde weet 
ik zeker dat altijd alles goed komt.
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