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Last but not least...Dit zijn de laatste loodjes en tegelijkertijd ook het eerste en vaak 
ook het enige deel van het proefschrift dat door de meeste mensen gelezen wordt. 
Tevens is dit voor mij en voor het "Pannekoek lab" ook het afscheid van het LRP 
onderzoek. 
Ik zou graag iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit 
proefschrift willen bedanken en een aantal personen wil ik bij naam noemen. 
Allereerst Birgit. Het moge duidelijk zijn dat je een onmisbare rol vervuld hebt bij het 
tot stand komen van dit proefschrift. Zonder jouw inzet was dit proefschrift 
waarschijnlijk een stuk dunner geweest. Jouw bereidheid om mee te denken en te 
discussiëren over "ons" onderwerp heb ik altijd ontzettend op prijs gesteld. Ik heb onze 
samenwerking van de afgelopen jaren dan ook als zeer aangenaam ervaren en zou het zo 
weer overdoen. 
Daan, ook wel bekend als Anton-Jan. Jij hebt me vanaf het begin de kans gegeven om in 
alle vrijheid de wetenschap te bedrijven. Dit, en het feit datje mij de laatste twee jaar op 
afstand moest begeleiden, heeft ertoe geleid dat ik nu in staat ben om zelfstandig 
onderzoek te verrichten. Jouw onuitputtelijke stroom van ideeën is altijd een 
inspiratiebron voor mij geweest. 
Ook gaat mijn dank uit naar mijn promotor. Hans, ik heb het altijd zeer gewaardeerd dat 
ik op elk moment van de dag, zonder kloppen of afspraak, bij je binnen kon lopen voor 
adviezen, handtekeningen, typen van brieven, corrigeren van manuscripten en wat niet 
al. Je gaf mij na Daan zijn vertrek ook alle ruimte voor mijn onderzoek. Ik hoop dat ik 
door bazen zoals jij en Daan niet te veel verwend ben qua vrijheid. 
Vivian, wij hebben beide als studenten stage gelopen bij de groep Pannekoek en zijn er 
vervolgens aan ons promotieonderzoek begonnen. Al die jaren heb ik een leuke tijd met 
je beleefd en samen met Birgit was je een gezellige buurvrouw. Ook ontzettend bedankt 
datje samen met Birgit als paranimf wilt fungeren. Ik wens je veel sterkte met je eigen 
onderzoek en hoop datje zonder al te veel stress dit of volgend jaar ook je promotie kan 
afronden. 
De vruchtbare samenwerking met de afdeling stolling van het CLB heeft tot hoofdstuk 
2, 4 en 5 geleid. Ik wil met name Peter hiervoor bedanken. Ik wens jou en de AIO's 
Niels en Jacub veel succes met de nieuwe projecten die uit dit onderzoek voortvloeien. 
Ik zal het met belangstelling blijven volgen. 
Ook de samenwerking met de "Gaucher groep" binnen onze eigen afdeling (en 
daarbuiten) was vruchtbaar (hoofdstuk 6). Ik wil met name Sonja bedanken voor haar 
inspanning waardoor het mogelijk was om in korte tijd dit hoofdstuk te kunnen 
realiseren. 
Uiteraard wil ik ook graag de rest van de "(ex)pannekoekjes" bedanken voor hun 
behulpzaamheid en gezelligheid in de afgelopen jaren. Dit geldt natuurlijk ook voor de 
rest van de afdeling biochemie. De biochemie borrels en labuitjes waren altijd een leuke 
afwisseling in de afgelopen jaren. 
Mijn vrienden wil ik bedanken voor het verzorgen van de benodigde ontspanning. 
Tenslotte wil ik mijn familie bedanken voor de steun en de getoonde interesse in de 
afgelopen jaren. Met name mijn ouders wil ik bedanken voor al de zorg en verwennerij 
van de afgelopen 27 jaar. Ik ben jullie eeuwig dankbaar. 
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