
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Programming of hippocampal structure and function by early-life stress:
Opportunities for nutritional intervention

Naninck, E.F.G.

Publication date
2015
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Naninck, E. F. G. (2015). Programming of hippocampal structure and function by early-life
stress: Opportunities for nutritional intervention. [Thesis, fully internal, Universiteit van
Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/programming-of-hippocampal-structure-and-function-by-earlylife-stress-opportunities-for-nutritional-intervention(ce0298a8-3f1f-4b6e-9453-8b3e2ce0e96a).html


Appendices

Dankwoord

List of publications

About the author



238



239

DankwoorD

De laatste regels van dit proefschrift wil ik wijden aan al die mensen die me 
hebben geholpen en gesteund tijdens het tot stand komen van dit proefschrift. 

Ten eerste wil ik mijn promotor bedanken. Paul, veel dank voor al je advies, 
tijd en vertrouwen. Ondanks je overvolle agenda maak je steeds weer tijd vrij 
wanneer Aniko en ik voor je deur staan te trappelen omdat we even willen 
brainstormen en altijd ben je in voor een vriendelijk praatje. Bedankt ook voor 
alle mogelijkheden die je me gaf om mijn onderzoek te presenteren op binnen- 
en buitenlandse congressen. Ik zal onze tour door Stockholm met Ming, tijdens 
de Keystone Neurogenesis meeting, niet snel vergeten: binnen drie uur tijd 
aten we sushi, bekeken het Vasa museum, kochten een kraamcadeautje voor 
Qian in Gambla Stan, deden een labtour op de universiteit en bezochten de 
zaal waar de Nobelprijzen worden uitgereikt (ter inspiratie). Misschien dat 
deze Stockholm-herinnering anders doet vermoeden, maar ik heb er grote 
bewondering voor hoe je altijd de kalmte weet te bewaren. 

aniko, next to being my co-promotor, you are an inspiring mentor and a close 
friend, and I’m very lucky that I can continue my scientific journey with you 
on my side. Together we have conquered Murphy, deadline stress and career 
choices and celebrated our successes with incredible amounts of cappuccino, 
sushi and bitterballen (and one day we’ll celebrate this thesis with incredible 
amounts of wine). Your passion for good science, your enthusiasm for 
successful experiments and your encouraging words when things failed, have 
been extremely motivating and always kept me going (we’ll make it happen!). 
I will never forget our trips to Heidelberg, Lausanne, Barcelona, Lunteren and 
Washington, but actually the most memorable moments we shared in the 
Bagels and Beans in Utrecht.  

Mijn commissie wil ik ontzettend bedanken voor hun tijd en expertise. 

Paranimfen, vanaf het begin van mijn PhD-traject zitten jullie eigenlijk al naast 
me, en ik vind het heel bijzonder om jullie ook tijdens mijn verdediging aan 
mijn zij te hebben. willemieke, we hebben zoveel lief en (lab-) leed gedeeld 
dat de rol van paranimf je op het lijf geschreven is. Met talloze wijntjes aan 
de Nieuwe Amstelstraat, Chouffes in Amsterdamse cafés en koppen koffie bij 
de Polder hebben we successen gevierd, frustraties weggedronken en vooral 
heel, heel veel gelachen. Ik ken geen grotere doorzetter dan jij en prijs me 
gelukkig dat ik tijdens m’n PhD mijn werkplek kon delen met een van mijn 
beste vriendinnen. 
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Marijn, het is ons gelukt! We begonnen samen aan deze gigantische uitdaging 
en we staan nu samen aan het eind. Je hebt de moed nooit opgegeven terwijl 
het zeker niet altijd mee zat. Ik ben je dankbaar voor onze wetenschappelijke 
discussies, je qPCR expertise, je altijd opbeurende woorden en de gezellige 
BBQ’s op je dakterras. Want briketten zijn niet veilig voor je, net zo min als 
rondslingerende koekjes overigens ;-).

Meisjes van de Korosi group, het is fantastisch om in zo’n enthousiast team 
te werken en ik hoop op nog een heleboel koffietjes bij Sjeel. kit, wat hebben 
wij samen een hoop ‘vette’ dingen gedaan: dissectie-marathons tot midden in 
de nacht, choroid plexi uit pups isoleren (want het kan ons nooit klein genoeg 
zijn, toch?) en de -80 doorzoeken tot onze vingers bevroren waren. Jij bent zo 
ontzettend gedreven dat je het liefst twintig dingen tegelijk doet. Je gaat er 
zeker komen, vergeet alleen niet om af en toe even stil te staan en te genieten 
van alles dat je al hebt bereikt. Lianne, als masterstudent heb jij je tijdens je 
stage bij mij al direct onmisbaar gemaakt en ik vond het dan ook super dat 
je na je München-ervaring bij ons terug kwam als PhD-student. Je was een 
fantastische student en bent een nog betere collega, boordevol goede ideeën.  
Maralinde, in een razend tempo werd jij expert in deeg kneden, sections 
opslepen, en hippocampi dissecteren.  We hebben het afgelopen jaar al veel 
incubatietijden opgevuld met veel gezellig geklets (g=zachte g)  en ik vind het 
heel erg leuk om zo’n enthousiaste opvolgster te hebben.

Natuurlijk ben ik ook de rest van de Lucassen group dankbaar voor al hun 
hulp en gezelligheid. Hui, you’re an incredibly nice colleague and it’s a lot 
of fun to work together. I’m sure you’ll become a great scientist (bless you!). 
Sofia, luckily we learned quickly to avoid getting as stressed as our mice, and 
actually our dinners together turned out to be one of the best remedies! Good 
luck with the last bits of your thesis. Pascal, je bent de perfecte combinatie 
van wetenschapper, feestbeest en levensgenieter en ik wens je nog heel veel 
succes met de laatste fase van je PhD. Sylvie, je bent een bruisende collega 
en naast je hulp met de muizen ben je ik dankbaar voor het initiëren van vele 
koffie-momentjes. Marit, ook voor jou zit het er bijna op. Heel veel geluk in 
jullie nieuwe huis en heel veel succes in de toekomst. wen, onze coffee & 
cookie momentjes waren goud waard en ik mis ze nog regelmatig. Ik wens je 
het allerbeste meis. Qian, in the last years your hands have been full with your 
happy family, but I hope you’ll find the time for the last bit of your thesis as 
I’m very much looking forward to celebrate your PhD with you! Judith, tijdens 
je periode bij ons op het lab heb je me ontzettend geholpen met de muizen 
en de gedragskamer (zelfs met het risico om in de vieze water maze te vallen), 
dank daarvoor! 



241

Carlos, thank you for all your valuable feedback throughout the years. At the 
start of my PhD I’ve often feared your difficult questions during our MMM’s 
and journal clubs, however I now realize that you are amongst those who 
taught me to become a critical scientist. Harm, al sinds mijn bachelor stage 
werkt jouw enthousiasme voor wetenschap en mooie data aanstekelijk, je 
bent altijd in voor een praatje en dat vind ik steeds weer erg gezellig. Gideon, 
dank voor alle hulp en gezellige praatjes in het lab tijdens het snijden, kleuren 
en mounten. Je bent een fijne collega op wie ik altijd kan rekenen. Jan, je 
bent onmisbaar in en om het lab, maar het meest dankbaar ben ik je voor de 
memorabele port en wijn proeverijen die jij zo kundig organiseert! Els, hoewel 
ik je bijna nooit meer tegenkom op Sciencepark wil ik je bedanken voor al je 
hulp en adviezen tijdens mijn eerste jaar als PhD-student. Je vond altijd wel 
weer een slangetje of tangetje in je gigantische voorraad als ik iets geks in 
elkaar wilde knutselen (een muizen-moedermelkpomp bijvoorbeeld), ik hoop 
dat je heerlijk aan het genieten bent van je pensioen.

Een bijzonder woord van dank aan alle studenten die met hun enthousiasme 
en inzet ieder een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan dit proefschrift: 
Lennart, astrid, nefeli, Mareen, Julien, Peter en robin, ik vond het 
ontzettend leuk om met jullie te werken, en vind het fantastisch om te zien 
dat jullie zo succesvol jullie eigen (wetenschappelijke) weg zijn gegaan.

Natuurlijk wil ik ook de mensen bedanken die de zorg dragen voor de muizen. 
Chris, je bent onmisbaar in de stallen en ik ben je dankbaar voor alle keren 
dat je hielp met het vangen van popcorn muizen. rob en Miriam, dank voor 
het regelen van de DEC-zaken en de praatjes bij het koffiezetapparaat.

Smidt groep, als jullie ‘adoptiekind’ heb ik regelmatig mogen meegenieten 
van jullie borrels en dat was altijd weer even memorabel. Marten, Lars en 
Lars dank voor jullie moleculaire kennis en expertise, waarvan ik geregeld 
dankbaar gebruik heb gemaakt. ricardo en Simone, ik wens jullie ontzettend 
veel succes met de allerlaatste loodjes en kijk nu al uit naar jullie promotiefeest, 
zet ‘m op nog even! Erik, ik vond het altijd weer gezellig om samen naar huis 
te fietsen en de hele weg discussies over epigenetica te voeren. Cindy, je bent 
een echte aanwinst voor de Smidt-groep!

Lieve collega’s van de wadman groep, ook jullie wil ik bedanken voor jullie 
gezelligheid, in het bijzonder: Sicco (zonder onze kip-kluif avondjes was dit 
proefschrift er nooit gekomen, je tomeloze energie is aanstekelijk en ik hoop 
dat je dit project kunt afmaken met net zoveel passie als waarmee je ermee 
begon), Lana (niet alleen jouw yoga-lessen maar ook onze praatjes bij de koffie 
hielpen me altijd weer te ont-stressen), Janske (jou tegenkomen op de gang 
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resulteert steevast in een knuffel en geklets) en natalie (jouw verbluffende 
kennis over hippocampale anatomie wordt gelukkig gecombineerd met een 
liefde voor schoenen kopen, zoals vorig jaar in Washington, dank voor je 
adviezen op beide vlakken!) 

Collega’s van de Pennartz groep, ook jullie wil ik bedanken, in het bijzonder: 
Jeroen (er was geen weekend dat ik je niet tegen kwam in de stallen), Jorrit en 
Guido (voor jullie loopwiel-ervaringen), Lianne (gezellig dat je de laatste tijd 
zo vaak in ons lab te vinden bent) en wim (dank voor je enthousiasme over 
mijn onderzoek).

Collega’s van het AMC, zonder jullie was de methyldonor-analyse in 
muizensamples nooit mogelijk geweest! Efraïm, al leek er soms geen einde 
te komen aan de stroom epjes die in aluminiumfolie gerold moest worden, 
we hebben het maar mooi voor elkaar gekregen, met de kennis van Henk en 
de support van Dewi. Hans, bedankt voor al je input, ik heb veel geleerd over 
klinisch onderzoek in de woensdagbesprekingen op het AMC en kijk uit naar 
onze verdere samenwerking de komende jaren!

Beste collega’s van het UMCG, jullie hebben ontzettend geholpen met de DNA-
methylatie analyses van hoofdstuk 4. Torsten, rikst nynke en Josée, het was 
heel prettig samenwerken en ik verheug me erop deze samenwerking in de 
toekomst voort te zetten.

Mijn nieuwe collega’s van Nutricia Research,  in het bijzonder Lidewij en Eline, 
dank voor het warme welkom in Utrecht en de kansen die ik daar krijg om ook 
de niet-academische kant van de wetenschap te ontdekken.

Lieve collega’s van het UMC Utrecht, niet alleen tijdens de jaarlijkse ‘Tienhoven’ 
meetings, maar ook daarbuiten treffen we elkaar geregeld en dat is altijd 
weer even gezellig. angela en Femke, als succesvolle postdoc-ende mama’s 
zijn jullie een voorbeeld. Manilla, we have had so many awesome dinners 
together and amazing evenings in Nice and Ascona as conference-buddies, 
such good memories! Good luck with finalizing your thesis and finding your 
future career!

Daarnaast wil ik een aantal collega’s van de UvA bedanken voor hun expertise: 
Erik Manders, bedankt voor alle confocal hulp; rob Dekker en je team, 
bedankt voor jullie kennis en kunde van microRNA sequencing, het is een 
uitdagend project, maar ik hoop dat we er nog een mooie publicatie van 
kunnen maken.
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Niet alleen mijn collega’s maar ook mijn familie en vrienden verdienen 
natuurlijk een woord van dank. Jakomien, als wij afspreken (in Brabant 
of elders) is het altijd weer een beetje thuiskomen. Marlies, je bent een 
inspiratie als wetenschapper en een onwijs lieve vriendin. Marieke, dank voor 
je journalistieke hulp bij mijn Nederlandse samenvatting en voor al die fijne 
momenten de afgelopen 10 jaar. Sigrid, sommige dingen veranderen nooit, 
gelukkig maar! Caroline, Marjolein en Linde, het lukt ons gelukkig nog steeds 
om gaatjes in die overvolle agenda’s te vinden om samen te eten, die dinertjes 
zijn me ontzettend dierbaar. 

Lieve piraten-vriendinnetjes, we begonnen in 2008 met z’n twaalven aan onze 
master en sindsdien hebben we het leven met talloze etentjes, roadtrips en 
legendarische feestjes gevierd. Milen (dank voor je onvergetelijke tours door 
NYC), Judith (onze ontbijtjes zijn me heel dierbaar), andrea (gaan we nog een 
keertje samen dance hallen?), Bar (succes in de US, dr. Braams!), Janneke en 
Linda (zoveel liefde in Haarlem!), Sabine (ook bijna PhD, succes nog even!), 
Sas (zo fijn om jou spontaan tegen te komen bij yoga!), Tjitske (ik heb zo’n 
bewondering voor hoe jij huizen en scripties bouwt) en nath (VOOR JOU DE 
CAPSLOCK). 

Lieve ‘Harstvriendinnen’, na 10 jaar lief en leed is ieder zijn eigen weg gegaan, 
maar niet zonder dat we elkaar daarvan op de hoogte houden tijdens onze 
etentjes of kroegentochten. Lara (samen in de laatste fase van onze PhD 
slepen we elkaar erdoor heen, soms zelfs met een hele oceaan er tussen. 
Succes lieverd, jij gaat er wel komen), Laura (wat heerlijk dat je nu op het 
Sciencepark werkt, dat wordt nog heel vaak samen lunchen), Lennard (de 
stoerste ‘harstvriendin’ van allemaal!), kim (heel bijzonder om jullie geluk van 
zo dichtbij mee te maken en er zo van mee te mogen genieten) en Evelien (als 
ik weer eens muizen moest observeren mocht ik altijd bij je in Oost komen 
dineren, nu doen we het andersom en kom je uit je werk maar lekker bij ons 
eten!).

Lieve (schoon-)familie, ook jullie wil ik allemaal heel erg bedanken voor alle 
steun, interesse in mijn onderzoek en al het vertrouwen in de afgelopen jaren. 
rob, Betty, Maartje, arnold, Daan en Flo ik ben heel blij dat ik deze mijlpaal 
met jullie kan vieren. 

Joep en Irma, al heb ik jullie misschien vaak vermoeid met gekke 
muizenverhalen, jullie staan altijd voor me klaar en ik vind het altijd weer 
ontzettend gezellig met jullie. Broer, wat fijn dat je ook hiervan getuige wilt 
zijn.
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Lieve papa en mama, dankzij jullie heb ik nooit ‘early-life stress’ ervaren, ik 
kom uit zo’n warm nest! Jullie hebben me altijd de vrijheid en het vertrouwen 
gegeven om mijn eigen weg te gaan en daarvoor ben ik jullie ontzettend 
dankbaar. Papa, dank voor je luisterend oor en voor het meedenken over 
het motto. Mama, ik wil niet weten hoeveel uren wij aan de telefoon hebben 
gehangen als ik weer eens op de fiets zat op weg naar m’n muizen. Dat het er 
veel waren weet ik wel zeker, en ik koester ze (net als onze winkeldagjes), want 
zo blijven we zo altijd goed op de hoogte, ook als een ritje naar Eindhoven er 
even niet in zit.

Tenslotte, rein, m’n lief, of het nu gaat om het ombouwen van loopwieltjes, 
het automatiseren van mijn muizenadministratie, een lift naar huis vanaf 
het Sciencepark in het holst van de nacht, of een knuffel als ik het even niet 
meer zie zitten, altijd kan ik op je rekenen. Menig weekend hebben we met 
onze laptops aan de eettafel zitten werken en de laatste pagina’s van dit 
proefschrift zijn ontstaan tijdens onze knusse uurtjes samen in de UB. Jouw 
onvoorwaardelijke liefde en steun hebben me zoveel gebracht! Hoewel er vele 
weekenden en avonden zijn geweest dat de muizen meer aandacht kregen 
dan jij, wist jij me altijd te motiveren om door te zetten. Lief, ik hou van je, met 
jou aan mijn zij is het leven een feestje en ik kijk er naar uit om dat feestje 
binnenkort met z’n drietjes te vieren!
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