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Dankwoord d 

Opp de meest gelezen bladzijden van dit boekje wil ik iedereen bedanken die me heeft 
geholpenn om het phytaanzuur project tot een succes te maken. Een aantal mensen wil ik hier 
inn het bijzonder noemen. 

Omm te beginnen mijn promotor, Ronald Wanders. Ron, ik ken je als onuitputtelijke ideeën-
bronn en je idee om mij naar Baltimore te sturen bleek een gouden greep. Zo werd de basis 
voorr dit proefschrift gelegd. Tijdens mijn AMC carrière van stagiair tot en met Oio heb je me 
altijdd positief en vol enthousiasme gestimuleerd. Ik bewonder je om je enorme biochemische 
kennis;; als stadsplattegronden metabole routes waren, zou ji j nooit verdwalen. Bedankt voor 
allee tijd die je vrijmaakte voor werkbesprekingen en het afronden van artikelen. Is het jou ook 
opgevallenn dat veel artikelen tijdens mijn vakanties werden geaccepteerd? (Had ik misschien 
watt vaker weg moeten gaan?) 

Stapp ik nu over naar de VU, waar ik allereerst mijn co-promotor Karel Jakobs wil bedan-
kenn voor zijn bijdrage aan mijn begeleiding. Karel, ook bedankt voor je snelle commentaar op 
manuscriptenn van artikelen die eigenlijk gisteren al weg hadden gemoeten. 

M'nn collega-promovendus aan de VU, Nanda Verhoeven, bedank ik voor de prettige 
samenwerkingg en goede discussies. Het was leuk onze steentjes bij te dragen aan het oplossen 
vann de a-oxidatie. Dit was niet mogelijk geweest zonder hulp van Danielle en Erwin, die 
enormee hoeveelheden monsters hebben doorgemeten. Bedankt. 

Hett is een grote sprong naar Baltimore, waar ik zes weken heb gewerkt op het lab van Paul 
Watkinss in het Kennedy Krieger Insitute. Paul, thank you very much for giving me the 
opportunityy to work in your lab in the initial stage of my project. I also would like to thank 
Stephaniee Mihalik for teaching me the PhyH assay. My stay in Baltimore was especially nice 
becausee I was invited to stay at 'Pension Moser'. Hugo and Ann, it was an honour and a great 
pleasuree to be your guest. I am grateful for your hospitality and interest in my research. 

Terugg naar het GMZ lab in Amsterdam, waar ik het leeuwendeel van de proeven heb 
gedaan.. Maar zeker niet alleen: 

Rob,, vanaf m'n stagetijd (je was stand-in voor Ernst) tot aan vandaag heb je je veel met 
mijnn werk bezig gehouden. Dankzij jouw kennis van en hulp bij de kolomchromatograiïe lag 
PhyHH in no-time zuiver op tafel. Bedankt voor alles en succes met het afronden van je 
(DHAPAT)) levenswerk. 

Simone,, bedankt voor je hulp bij het opstarten van de radio-HPLC PhyH assay (wat een 
feestt toen die liep), vele pilot kolommetjes en 'de laatste proefjes voor een artikel'. 

Sacha,, je begon als m'n eerste studente. Je inzet en doorzettingsvermogen bij de RD 
mutatiee analyse hebben ons geen windeieren gelegd. Veel succes bij je promotie onderzoek. 

Eveline,, het oplossen van de PHYH genstructuur is voor een belangrijk deel jouw verdien-
ste.. Je liet je door een paar tegenslagen niet gek maken en hebt de kloneringsproblemen (bij 
eenn gunstige maanstand?) opgelost. Bedankt voor je inzet en goede humeur. 
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Petra,, je was onmisbaar bij het kweken, fuseren en de cc- en P-oxidatie metingen. Boven-
dienn heb je geprobeerd m'n blik ter verruimen met jouw interessante (on-Volendamse?) kijk 
opp het leven. Bedankt, ook voor de zanguurtjes op het isotopenlab. 

Hans,, bedankt voor je inbreng in en kritische commentaar op m'n manuscripten waardoor 
overbodigee woorden tijdig in de prullenbak zijn beland. Lodewijk wil ik bedanken voor het 
meedenkenn over onverklaarbare resultaten, waterdichte bewijzen en ook voor het verder 
helpenn van 'mijn' studenten als de weg naar Gl-145 wat lang was. Carlo, ook ji j bedankt voor 
jee interesse en in mijn werk en de leuke discussies hierover, soms tot diep in de nacht (FAOX 
congress Londen). Gerrit-Jan (fractionerings expert), Jos (Cobas deskundige), Fredoen (prater-
bij-uitstek),, Conny (blot-hulp), Janet (blot ondersteboven), Patricia en Wendy (ik bleek toch 
niett helemaal normaal) bedank ik voor hun helpende hand én een ontspannen werksfeer. Fred, 
bedanktbedankt voor het 'even blasten' van sequenties en het in silico in elkaar knutselen van span-
nendee genstructuren en niet te vergeten het creëren van een uitbundige sfeer op het lab. 
Sander,, mocht het onderzoekje ooit gaan vervelen: onderweg naar Rolduc heb je bewezen dat 
eenn carrière als reisleider in het Limburgse land je op het lij f geschreven is. Stephan en 
Yvette,, ervaren rotten, bedankt voor julli e tips met betrekking tot de afronding van dit boekje. 

Ilse,, mijn kamergenote. We begonnen ongeveer gelijk en ook ji j gaat in februari 2000 
promoveren.. Jouw openheid, enthousiasme en interesse ons werk én alles daarbuiten maakten 
datt het op 'onze' kleine kamer (sorry Yvette) nooit benauwd werd. Van de congresbezoeken 
herinnerr ik me vooral de wandeling met volle bepakking door hartje Londen (rijden daar dan 
geenn taxi's?) en je enorme aversie tegen chips in je bed (verjaardagsfeestje, Göteborg). Het 
wass een leuke tijd, bedankt voor alles en veel succes met je promotie! 

Ookk andere groepen binnen het AMC wil ik bij deze bedanken. Op het VMT lab van de 
vakgroepp Biochemie is al het recombinant werk uitgevoerd. Dank aan iedereen die dit moge-
lij kk heeft gemaakt en me daarbij heeft geholpen, met name Alison, Ewald en Pedro. 

Dee buren het Slicc-lab wil ik bedanken voor commentaar en suggesties die voortkwamen 
uitt de wekelijkse werkbesprekingen. 

Tijdenss de werkbesprekingen met de PA-club op het Hubrecht Laboratorium (Utrecht) heb 
ikk veel opgestoken over nucleaire receptoren en de rol van phytaanzuur hierin. Paul, 
Bwee-Tien,, Bart en Hanneke, bedankt voor de leerzame discussies. 

Ookk wil ik graag familie en vrienden bedanken voor hun belangstelling voor m'n werk. 
José,, bedankt dat je altijd voor me klaarstond. Doordat je me dagelijks hebt opgehaald duur-
denn werkdagen (meestal) niet langer dan van 6.45 tot 17.00 uur. Dankzij je inzet bij het 
plannenn van onze reizen hebben we al flink wat van de wereld gezien. Ik verheug me op het 
volgendd jaar! 

Tenslottee bedank ik mijn moeder die me altijd heeft gesteund en aangemoedigd. Aan haar 
draagg ik dit proefschrift op. 
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