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About the author

Lianne Hoeijmakers was born on the 28th of December, 1989, in Amersfoort. She grew up in this town
and obtained here her pre-university gymnasium degree at Het Nieuwe Eemland. After this, she
moved to Amsterdam to start her Bachelor Psychobiology at the University of Amsterdam (UvA) in
2008. She continued at the UvA with the Master Biomedical Sciences – Neuroscience, following the
Psychopharmacology and Pathophysiology track in 2011.
As part of her Master’s training, Lianne started a 6-month internship within the laboratory of dr.
Aniko Korosi and Professor Paul Lucassen at the UvA. During this time, she started to investigate
developmental neurogenesis after early-life stress exposure. Her interest in the sensitivity of the
brain during developmental periods was piqued by this internship. She therefore wrote a literature
thesis about vulnerability for autism spectrum disorder through epigenetic alterations that can follow
assisted reproductive technologies, under the supervision of dr. Pernette Verschure. Lianne continued
to study of the brain’s vulnerability for consequences of (early-life) stress during her second internship
in the group of dr. Mathias Schmidt at the Max Planck Institute for Psychiatry in Munich, Germany.
She successfully completed this internship with a first scientific publication and was determined to
continue her academic career with a PhD.
In November 2013, Lianne was excited to start as a PhD student in the laboratory of dr. Aniko Korosi and
Professor Paul Lucassen at the UvA. The research during this PhD period focused on the vulnerability
for age-related deficits and Alzheimer’s disease after experiences of early-life stress, and the role of
neuroinflammatory regulation in this. The findings of multiple studies that Lianne conducted during
her PhD have been presented at multiple national and international meetings. These studies have
been now published in peer-reviewed journals and are presented in this thesis.
After finishing her thesis in November 2017, Lianne has started on a new path to continue her career
within the field of biomedical science and health care.
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Dankwoord
Dear Aniko, I would like to start with a big thank you for all of your support and supervision over the
years! It has now already been more than 4 years ago that I started with the PhD project in your lab. At
that time, I already knew you from the 6-month internship that I had performed during my masters’.
When you told me several months after this internship that there was new opening in your team, I was
very excited and hoped to be selected to join your lab again. And luckily for me, after a nerve-racking
interview, you send me an email to welcome me to the group.
The last 4 years have been an amazing period to learn and discover new things, in which you have
played a big part. With the new topics and methods to tackle in my first years, you kept me focused
and on track. Especially when I got started and in my enthusiasm, overwhelmed you (and myself :P)
with many projects. Thank you for taking so much time to sit down and write together to work on my
writing and presentations. You stimulated me with your ideas and I enjoyed our discussions about
the field or data, even when it’s about correlations. Especially during the conferences in the NLs or
in Bonn, Bilbao and your 1-day SfN trip, we had more time to spend together for these discussions
or less serious topics and other fun stuff. We definitely gave the artwork in the Guggenheim museum
new meaning with our interpretations ;). And who would have thought that we would go shopping
together, twice! Thanks for these relax and fun moments.
This thesis would not have been here without your endless encouragement and support and I was
very fortunate to have you as my supervisor. You have guided me through all the ups and downs. Even
when experimental results are very disappointing or mistmakes are made, you stay enthusiastic and
see the positive sides, which stimulated me to keep going. You are such an uplifting and supporting
person and I hope to take a part of your enthusiasm and positive spirit with me in my future.
Beste Paul, ook jou wil ik heel erg bedanken voor je advies en steun in de afgelopen jaren, tijdens zowel
mijn master als mijn promotietraject. Al tijdens mijn studie heb ik door jouw advies en contacten een
mooie en leerzame stage tijd in München gehad. Daarna was je er als promotor altijd om je kennis te
delen over het onderzoeksveld en advies geven over de projecten en manuscripten. Het is heel prettig
om met jou samen te werken. In de laatste maanden vroeg je ook veel naar mijn plannen voor na de
PhD en ik wil je erg bedanken voor het meedenken en helpen vinden van een passende vervolgstap
voor mijn carrière.
Geen proefschrift was er geweest zonder de hulp van Aniko’s Angels, oftwel het Korosi team; Eva,
Kit, Maralinde, Kitty, Silvie en Janssen. Jullie en de rest van de Lucassen groep zijn de afgelopen jaren
een fantastische groep collega’s en vrienden geweest. Lieve Eva, als mijn stage-begeleidster tijdens
de master had je mijn enthousiasme om ook zelf een promotie te gaan doen gewekt. Je bent een
fantastische collega die er altijd is om tips te geven of resultaten te vieren, of om even koffie te drinken
en Ottolenghi-recepten uit te wisselen. Bedankt dat ik altijd van je op aan kon, ook wanneer je Marijn’s
(en mijn) geheimpje zo lang voor je moest houden ;). Lieve Kit, wat gaaf dat wij nu in dezelfde week
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ons proefschrift mogen verdedigen! Ondertussen ben jij al weer begonnen aan je volgende avontuur
in The States, maar ik zal de tijd bij de UvA niet vergeten. Zeker niet jouw koffie momentjes met
chaotische en lange verhalen, met te veel detail. Een hoogtepuntje samen was natuurlijk wel de SfN
in San Diego, of eigenlijk natuurlijk de gave road-trip die we daarvoor maakten. Maar volgensmij had
alleen mijn “stekker past niet” momentje die trip voor jou ook al gemaakt.. Ik vind het heel cool van je
dat je dit jaar zulke grote dingen hebt gedaan en ik ben heel benieuwd waar jij de komende jaren nog
allemaal terecht gaat komen! Lieve Mara, ook al ben jij iets van een jaar na mij begonnen, leek het
altijd alsof je er vanaf het begin bij was. Ik waardeerde de discussie met jou over resultaten en plannen
altijd enorm, tijdens de koffie of af en toe op weg naar de BBB-lesjes. Gelukkig was jij ook altijd ervoor
in na het werk kort een wijntje te doen, wanneer je opeens geen blad meer voor je mond neemt. Beter
sniek je na mijn promotie feestje alleen niet stiekem weg! Lieve Kitty, het is al weer 1.5 jaar geleden
dat je mijn buurvrouw werd in kantoor, en ook meteen mijn microglia-maatje, en nu mijn paranimf.
In Spanje heb ik je al snel wat beter leren kennen tijdens het stedenstripje en de strandwandelingen
(ehh ik bedoel summerschool …) en ook tijdens de lab uurtjes voor kweekexperimenten en mislukte
percoll isolatie pogingen. Bedankt voor alle kritische discussies over microglia, wetenschap en vooral
ook alle andere onderwerpen! Lieve Silvie, je bent echt iemand waarvan je op aan kunt. Voor een
feestje ben jij ook altijd te porren, al weet ik niet of wie van ons twee ik er een plezier mee had gedaan
door je vorig jaar over te halen om voor de kerstborrel toch nog mee te gaan naar de Nasty.. Dear
Jansen, super cool that you just started your PhD! It really was a pleasure to work together with you,
with your ideas, enthusiasm and motivation and I am sure that you will be an excellent PhD student
and colleague. Have a fantastic time in this amazing group during the coming years and I look forward
to read your thesis in a couple of years!
Lieve Sylvie, na 2 stages en 4 jaar PhD zijn we nu voor het eerst sinds een paar jaar geen collega’s meer.
Nadat we soortgelijke stages hadden gelopen, begonnen we aan onze soortgelijke PhD projecten en
doordat we tegelijk startte met onze promotie, leek iedereen ons door de war te halen (zoveel lijken
we toch niet…?). We hadden een knallende start van onze promotie met meteen een congresje San
Diego. We dachten toen wel dat we het goed geregeld hadden met 1 extra vrije dag in de stad, maar
gelukkig werden we daarna wel beter in het plannen van vakantie rondom een congres ;). Sylv, ik
heb met jou altijd werk en plannen tot in den treure doorgesproken, tijdens de koffie of met een
biertje (tot sluitingstijd) in de Polder. Als sport-maatje bleef het wel altijd meer bij plannen dan actie.
JIj was net zo goed als ik in op het laatste moment afzeggen, of toch maar kiezen voor zon en terras
(prioriteiten..). Bedankt voor alle mooie momenten tijdens de laatste jaren en succes met de laatste
stukken voor jouw proefschrift.
Lieve Pascal, de silsborrel én halloweenfeest op mijn eerste werkdag was een ideaal moment om jou
meteen op jouw best te leren kennen J. Je bent een echte levensgenieter die er altijd voor in was om
mee te gaan naar een festival, etentje of een culturele avond. Het was heerlijk om je door Florence te
zien lopen (je zou ons wel even rondleiden..), waar jij je meteen ook een échte Italiaan voelde, met
bijpassende Italiaanse schelt-woorden en typische handbewegingen. Je bent altijd een sfeermaker en
kartrekker voor de sociale activiteiten binnen de groep geweest en ik miste je wel bij de borrels toen
je in de laatste 2 jaar snel serieus werd om je eigen promotie over de eindstreep te trekken. Gelukkig
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zijn we nu alle twee klaar met de stress, dus deze zomer is er weer tijd voor goede borrels, etentjes
en feestjes!
Dear Livia, unfortunately you have gone back to Brazil, but it was very nice to have you around for the
last year. Thank you for all the fun, interesting and deep conversations! And for giving us a taste of the
Brazilian kitchen with all the (baked) goodies that brought to Science Park. You are one of the sweetest
persons I know and I am happy that I got to know you during the last year. Hopefully we will see you
back in Amsterdam soon and have some time to hang out again!
Dear Eduardo and Marcia, thanks for all the good times having drinks or diner. Both in Amsterdam
and Bilbao!
Dear Janneke, Karin, Anna, Remco, Daniela, Erik, Fleur, Janssen and Maaike. I definitely need to
thank all you for your contributions. A lot of the work that ended up in this thesis was done by you
guys and I have been very lucky to have had such enthusiastic and talented students. Thanks for all
the help dissecting, counting cells, running qPCRs or processing images. There would not have been
a thesis without your help! I am sure that you will all do well in future positions, as a PhD or on a
different path, and I wish you all a lot of joy and success in these future careers.
Lieve Gideon en Jan, er zou geen lab zijn om in te werken zonder jullie ondersteuning. Bedankt dat
jullie er altijd voor zorgen dat het lab en materialen in orde zijn. Het was heel fijn dat ik altijd van jullie
op aan kon om mee te denken, te helpen of advies te geven. Zonder jullie, Chris, Miriam en Rob, is er
natuurlijk geen muis om mee te werken. Ook jullie bedankt voor jullie inzet en hulp. Carlos en Harm,
bedankt voor het scherp houden van de projecten door jullie kritische blik en goede, opbouwende
suggesties tijdens de MMM en daarbuiten.
Also, everyone else who has been part of the Lucassen group during the last years, as a PhD, post-doc
or intern, thank you for all the fun times! There have been many moments in the lab or evenings with
drinks, diner or dancing that I will not forget. A lot of these moments were shared with our SILS-CNS
colleagues from the Smidt, Wadman and Pennartz groups during the monthly drinks or CNS battles,
although those battles were never our strong suit... Lars, Cindy, Erik, Iris, Gerrald, Nina, Eddy, Swip,
Elias, Dimitri, Cato, Tamar, Janske, Lianne, Guido, Julien, Ivana and everyone else, thanks for making
the SILS such a great work-environment!
Lieve Lisanne en Judith, de openheid en eerlijkheid van onze gesprekken heeft mij zo veel geleerd
en ik durf wel te stellen dat jullie mij soms nog beter kennen dan ik mijzelf. Gelukkig is ‘t niet altijd
zo serieus J en na jaren als huisgenoten en vrienden hebben we een lange lijst van gave momenten
samen. Lieve paranifm Lis, je was vanaf dag 1, door een random gelukje (waar is mijn fiets?!), mijn
studiemaatje en ik ben super blij dat je nu aan het einde van de promotierit mijn paranimf wil zijn.
Ondertussen ben je nu zelf aan het knallen voor jouw promotie en ik heb er heel veel bewondering
voor hoe jij in jouw complexe project alles fixt. Nog even bikkelen en dan vieren we jouw promotie!
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Lieve Sabine en Monique, het is mij heel dierbaar dat we dat na een jaar samen intensief te hebben
vergaderd in de avonduren, nu nog steeds afspreken voor relaxte avonden met lekkere kaasjes,
eten, wijn en kletsen. Bedankt voor alles borrels in Amsterdam (en daarbuiten zoals in Istanbul),
het wijnproeven, de vrijmibo’s en fietsrondes tijdens de afgelopen jaren. Ook zeker de rest van het
dispuut o.a. Vincent, Xander en Arjen; bedankt voor alle borrels en mooie avonden!
Lieve Ilse, onze klets momentjes zijn altijd fijn! En ook met de andere Amersfoort-meiden, Hanneke,
Maartje en Christel, lukt het gelukkig altijd om weer even een moment te plannen om met z’n alle
samen te zijn.
Lieve (schoon)familie bedankt voor jullie steun en liefde de afgelopen jaren. Het is altijd fijn om weer
bij elkaar te zijn en ik ben heel blij dat ik dit hoogtepunt met jullie kan vieren.
Lieve Mark en Pieternel, we hebben het vaak gehad over promoveren, wetenschap en muizen.
Bedankt voor jullie luisterend oor en interesse in de afgelopen jaren, en ook zeker jullie hulp tijdens
de sollicitatie periode. Nu ons cellen-tel bedrijf (It counts!) nog niet is opgezet, kunnen we misschien
beter een nieuw bedrijf verzinnen. Tijd dus voor een volgend etentje of feestje…
Lieve Pap en Mam, wat ben ik jullie dankbaar voor alle steun die jullie mij hebben gegeven tijdens
mijn studie en promotie. Tijdens mijn studie en tijdens deze promotie hebben jullie vaak de verhalen
over muizen en papers moeten aanhoren, maar altijd waren jullie geïnteresseerd hoe het ging. Jullie
hebben mij altijd aangemoedigd om nieuwe stappen te zetten, het beste uit mijzelf te halen en mij
altijd vertrouwen gegeven in wie ik ben of wat ik doe.
Allerliefste Marijn, jou heb ik hier voor het laatste bewaard en wil ik jou eigenlijk het allermeeste
bedanken. Jij bent er altijd onvoorwaardelijk geweest om mij te steunen. Samen hebben we de
succesmomentjes gevierd, maar je was er vooral ook om mij op te vrolijken als ik het even niet meer
zag zitten. Je zei dat ik maar gewoon even aan de slag moest als ik geen zin had, en trok mij weg bij
de laptop als ik te lang aan het werken was. Je zei in de laatste maanden vaak dat ik de woonkamer
tot mijn kantoor om toverde, maar vanaf nu heb je je woonkamer terug J. Lieverd, jouw liefde in de
afgelopen jaren is echt het beste wat mij is overkomen. Ik ben zo blij dat ik met jou de laatst 5 weken
door Nieuw-Zeeland heb kunnen rijden ter afsluiting van deze periode. Nu kunnen we samen het
volgende feest plannen en uit gaan kijken naar dit nieuwe hoogtepunt voor ons beiden. Ik hou van jou!
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