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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Functions and dysfunctions of peroxisomal fatty acid ß-oxidation in man

van Grunsven, E.G.

Publication date
2000

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Grunsven, E. G. (2000). Functions and dysfunctions of peroxisomal fatty acid ß-oxidation
in man. [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/functions-and-dysfunctions-of-peroxisomal-fatty-acid-ssoxidation-in-man(92568d33-4564-42a0-9082-1ad970d70aac).html


DANKWOORD D 

133 3 



Dankwoord d 

Nuu het einde is genaderd kom ik bij het laatste (dit zou nog best eens een goede stelling 

kunnenn zijn!!), en dat is jawel, het hoofdstuk waar iedereen meteen inkijkt namelijk: 

'Het'Het Dankwoord'. 

Hett moeilijkste van het schrijven van dit proefschrift vond ik om dingen zo op te schrijven 

datt anderen precies snappen wat je bedoelt, zonder dat er een dubbele uitleg aan te geven is. 

Datt geldt natuurlijk ook voor dit meest gelezen deel van het proefschrift. Ik ben van menig 

datt mijn dankwoord een zeer wezenlijk onderdeel van mijn proefschrift is (van elk 

proefschriftt trouwens) omdat er natuurlijk heel veel mensen bij betrokken zijn geweest 

zonderr wie ik nooit zover zou zijn gekomen. 

Inn tegenstelling tot vele andere dankwoorden, wil ik beginnen met Jacques (of juist niet) 

zonderr wie dit boekje er nooit gekomen zou zijn. Ik hoefje niet te zeggen hoeveel je voor mij 

betekentt en hoeveel steun je me hebt gegeven. Je vind het vanzelfsprekend datje voor 200% 

achterr me staat. Toch had ik het zonder jouw steun en realisme niet zover laten komen. Ik zal 

jee wens echter respecteren en je hier nadrukkelijk niet voor bedanken. Je vind dat ik je wel 

voorr de financiële steun mag bedanken, maar dat vind ik weer onzin: we zijn immers niet 

voorr niets in gemeenschap van goederen getrouwd! 

Papaa en mama, ook al heb ik nooit zoveel over mijn werk losgelaten, julli e onvoorwaar-

delijkee vertrouwen en interesse hebben mij veel goedgedaan. Bedankt voor julli e geloof in 

mij.. Ook mijn zussen, Christine, Rianne, Coby, Mieke en Petra, spelen een grote rol in mijn 

leven,, en ik wil julli e bedanken voor de afleiding die julli e me (vooral het afgelopen jaar) 

hebbenn gezorgd. Ik zou julli e alle vijf wel als paranimf willen. Ik moest echter een keuze 

maken.. Coby, ik ben erg blij datje mijn paranimf wilt zijn. 

Eindelijkk kom ik dan toe aan de mensen die me op het lab met raad, daad en veel afleiding 

hebbenn bijgestaan. 

Ronald,, bedankt dat je me de mogelijkheid hebt gegeven om bij jou promotie-onderzoek te 

doenn en dat je me promotor bent. Ik heb héél veel van je geleerd, meer dan ik onder woorden 

kann brengen. Jouw enthousiasme heeft mij steeds weer gemotiveerd om door te gaan. Helaas 

hebb je het in de loop van tijd steeds drukker gekregen, maar toch stond je steeds voor me 

klaarr als ik je nodig had. Ook daar ben ik je zeer dankbaar voor. 

Ikk wil verder iedereen bij Procreatie alias Genetische Metabole Ziekten bedanken. Ik heb het 

ontzettendd naar mijn zin gehad. Er was altijd een leuke ontspannende sfeer en ik heb heel wat 

afgekletstt en gelachen. Iedereen was altijd erg behulpzaam. Mijn dank is ontzettend groot. 

Ookk buiten het werk hebben we heel wat tijd doorgebracht (film, eten, Lissabon, kamperen in 

Denn Helder, en alle andere activiteiten). Dit maakte het werk nog leuker. 

Eveline,, we zijn allebei tegelijk bij GMZ komen werken en ik ben ontzettend blij dat ik je 

hebb leren kennen. We hebben heel wat gekletst en gelachen, maar ook gehuild. We hebben 

eenn ontzettend leuke tijd gehad en ik hoop dat we onze vriendschap nog lang kunnen 
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aanhouden.. Ik ben ontzettend blij datje mijn paranimf wilt zijn. 

Wendy,, ook ji j bent zo'n beetje gelijk met mij op het lab gekomen. Eerst als stagiair en later 

alss analist. Vanaf het begin heb je me gevraagd of je toch wel in mijn dankwoord zou komen. 

Natuurlijkk kom je hierin! Je hebt me immers enorm geholpen met al het sequencewerk en het 

werkk dat je de laatste maanden voor me hebt gedaan. Bovenal wil ik je bedanken voor het 

kletsen,, lachen en alle gezelligheid. Ik hoop dat ook bij jou het spreekwoord 'uit het oog, uit 

hett hart*  niet zal gelden! 

Petra,, bedankt voor al de immuunfluorescenties die je voor me hebt gedaan en je hulp bij de 

complementatiee analyses. Je bent een (te) goede tegenstander voor me met de squash en ik 

vondd het leuk om een week met je door te brengen aan de Cöte d'Azur. We'll keep in touch! 

Sacha,, eindelijk heb je geluk in handen. In de liefde en in Nature Genetics. Wat wil je nog 

meer!?!!  Ik was blij dat er eindelijk een andere vrouwelijke AIO was met wie ik alle 

gevoelenss en toekomstplannen kon delen. Ik heb genoten van de nachtelijke uurtjes in 

Lunterenn en Genua. Je bent een geweldige meid!! Succes de komende jaren. 

Yvette,, bedankt voor het aanhoren van al mijn verhalen en twijfels en voor je enorme 

respons.. Het spijt me dat ik je zoveel van je werk hebt gehouden. Je bent een geweldige 

kamergenoott en ik hoop nog vaak met je te kletsen. 

Gerbert,, ji j zult het vast niet nodig vinden dat ik je bedank. Toch heb je me geholpen: je hebt 

mee de eerste beginselen van de complementatie analyse bijgebracht en als kamergenoot en 

medepromovenduss hebben we heel wat ervaringen en informatie uit kunnen wisselen over 

alless (in de breedste zin van het woord) wat bij het promoveren komt kijken. Dit heeft mij 

zeerr zeker geholpen. Bedankt daarvoor. Succes met je eigen promotie en met je wereldreis! 

Nicolette,, als kamergenoot hebben we heel wat dingen besproken (o.a. huis/verbouwing, 

proefschrift,, en de toekomst). Ik blij dat ik je heb leren kennen en het ga je goed. 

Lodewijkk (meneer IJlst, met twéé hoofdletters!), ik heb veel van je geleerd. Had je nu van 

mijj  maar geleerd hoe je 'houdoe' moest uitspreken! Bedankt voor al je tijd en kritische noten. 

Veell  plezier met de kleine! 

Simone,, bedankt voor je al je hulp (zonder jou was de D-BP bepaling op de HPLC nooit 

gewordenn zoals die nu is), kritiek en humor. Ik waardeer dit alles enorm. 

Connyy bedankt voor alle immunoblotjes en het in kaart brengen van alle P-oxidatie patiënten. 

Ookk ji j veel plezier met de kleine. 

Patricia,, je bent een enorme kweeksteun geweest. Bedankt daarvoor. Bovendien ben ik blij 

datjee er in de vroege uurtjes was zodat die wat minder eenzaam waren! 

Hans,, bedankt voor het delen van al je ervaringen en voor je tijd die je hebt genomen om 

mijnn artikelen te lezen en te corrigeren. Ik heb daar heel veel van geleerd. 

Jos,, Rob, Carlo (de eeuwige enthousiast) en Gerrit-Jan bedankt voor julli e kennis, hulp en 

aanwezigheid.. Gerrit-Jan, ook bedankt voor'Ilsebil'. 
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Fredd en Sander bedankt voor de lol en gezelligheid. Succes met julli e promotie. En Stephan, 

bedanktt voor het mooie voorbeeld op 18 november, en alle gesprekken (van promotie tot 'As 

thee world turns'). 

Joycee en Janet, bedankt voor het meidengeklets en de (meiden)films. Dit geldt natuurlijk ook 

voorr Eveline, Petra, Wendy en idereen die hieraan mee heeft gedaan. 

Ookk de studenten die voor mij gewerkt hebben wil ik bedanken voor hun inzet en uitkomst: 

Minekee bedankt voor het sequencen en Emanuel bedankt voor de D-BP assay. Ook alle 

studentenn die bij 'ons' op het lab hebben gezeten gedurende mijn tijd wil ik bedanken voor 

hunn gezelligheid. 

Dee squash-club wil ik bedanken voor hun enthousiamse. Met name, Henny, Petra en Lia wil 

ikk bedanken voor hun (te goede) tegenstand. En Henny, dat dineetje komt nog wel. 

Ikk ben me er van bewust dat ik niet iedereen bij naam kan noemen, dat wil echter niet zeggen 

datt ik de overige medewerkers van GMZ niet dankbaar ben. Het tegendeel is waar. Zoals ik 

all  eerder heb gezegd heb ik een waanzinnige tijd op het lab gehad. Dat is gekomen doordat 

iedereenn altijd behulpzaam was en ik met iedereen kon ouwehoeren. Mijn excuses dat ik 

julli ee wellicht met mijn geklets van het werk heb gehouden (dit geldt natuurlijk ook voor alle 

bovengenoemden!).. Voor mij was en is dat erg belangrijk (geweest). 

II  also would like to thank Jurek Adamski for his knowledge and help. I really enjoyed my 

stayy in Hanover and I have learned a lot from you. Furthermore, I enjoyed our collaboration 

andd your company. 

Udoo Seedorf, thank you and your co-workers for your help when I was in Munster to 

sequencee potential SCPx patients and for all the help afterwards. 

II  would like to thank all the co-authors of my articles. Without you I was not possible to have 

writee this thesis. 

All ee Sliccers wil ik bedanken voor hun behulpzaamheid en gezelligheid. 

Nicoo and alle anderen van het sequence lab wil ik bedanken voor de goede runs. 

Natuurlijkk wil ik ook Henk Tabak bedanken voor het gebruik van de VMT faciliteiten en 

natuurlijkk iedereen op Biochemie: julli e waren altijd behulpzaam en ik heb vaak meer tijd bij 

julli ee besteed dan nodig was, vanwege het gezellige geklets. 

Alss laatste wil ik iedereen bedanken die mij de nodige afleiding en adviezen hebben gegeven. 

Datt zijn er te veel om op te noemen, en daarom ga ik ook geen poging wagen om dat wel te 

doen.. Ik ben namelijk veel te bang dat ik iemand vergeet! 

Ikk denk dat ik nu dat het einde nu echt is genaderd. Het wordt dus tijd om af te sluiten. 

Normaall  heb ik moeite om afscheid te nemen. Maar nu moet ik wel, want de bladzijde is vol! 
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