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Dankwoord 

Wie dit boekje eerst van pagina 1 tot en met pagina 141 gelezen heeft (in plaats van met het 

dankwoord te beginnen zoals de meesten) zal begrijpen dat dit onderzoek nooit door één enkel 

persoon is uitgevoerd. Daarom kun je het dankwoord ook beschouwen als de belangrijkste 

pagina's van een proefschrift waar al die andere personen genoemd worden. 

Wat eerst begon als een vier maanden durende wetenschappelijke stage voor geneeskunde in 1994 

op het SLIC lab mondde uit in een promotie-onderzoek van vier jaar op de afdeling 

Gastroenterologie en Hepatologie van het AMC (1995-1999). Gedurende deze periode heb ik aan 

verschillende soorten van onderzoek gewerkt op vele afdelingen binnen het AMC en 

samengewerkt met het Nederlands Kanker Instituut en het buitenland (Hamburg, Parijs en 

Londen). 

Wat beweegt een arts in spé zich te begeven op het (ijsgladde) vlak van het basaal-

wetenschappelijk onderzoek? Niemand minder dan mijn beide promotoren zouden daarop het 

passende antwoord kunnen geven. Zowel Professor Tytgat als Professor Borst hebben altijd 

benadrukt dat de basale wetenschap en klinische geneeskunde hand in hand door het leven behoren 

te gaan, waardoor ik ook de ruimte heb gekregen dit promotie-onderzoek te voltooien. 

Mijn grootste dank gaat uit naar Ronald Oude Elferink. Op één of andere manier heb je tijdens 

die stage periode op het lab je niet aflatende enthousiasme voor de wetenschap op mij over weten 

te brengen, waardoor ik twee weken voordat ik aan mijn co-schappen zou beginnen alsnog besloot 

eerst promotie-onderzoek te gaan doen (echter wel na een bezoek aan mijn belasting-adviseur). 

Van deze beslissing nooit spijt gehad, integendeel, de wetenschap is zelfs verslavend. Niet dat 

alles over rozen is gegaan. De euforie van de eerste MDR3 mutatie, maar ook jouw zenuwslopende 

onderhandelingen in Parijs om voor mij het eerste auteurschap binnen te slepen. Het aanslaan van 

de leverceltransplantatie en tegelijkertijd de fatale dieetproeven die het laatste jaar werk van Roel 

en mij in één klap leken weg te vagen. Je was er altijd (humeurig of niet). Je vlijmscherpe 

analyses, het snelle denkwerk en het genot watje kon beleven aan mijn immunohistochemische 

coupes (nu ik wegga komt er een nieuwe microscoop) zal ik niet snel vergeten. 
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Roel, zonder gekheid de beste microchirurg op proefdier-niveau (wat inmiddels bekend is in 

binnen en buitenland). Je accuratesse, planning en vakbekwaamheid hebben ertoe bijgedragen dat 

het leverceltransplantatie project zo'n succes is geworden. De opmerkingen op het G.D.I.A. 

blijven me bij (barbecueën ze al zuster?). Piter, godfather van de moleculaire biologie in het SLIC 

lab, zonder jou had ik nooit zo snel de eerste MDR3 mutaties opgespoord (je hebt onvoorziene 

slavendrijverscapaciteiten, echter met Friese charme en humor ten uitvoer gebracht). 

Conny, we zijn gewaagd aan elkaar, bedankt voor alle hand-en spandiensten die je verricht hebt 

(waaronder de eerste MDR3 SSCP). Marrianne, jouw SSCP werk heeft inmiddels vele andere 

MDR3 mutaties opgeleverd. Bedankt datje (soms als moeder) over het SLIC lab waakte. Michel, 

zonder jouw rustige hulp had ik het eerste jaar in het SLIC lab zeker niet overleefd. Kam, stoïcijns 

doorwerkend, de galuitslagen kwamen vanzelf wel. Bert, het levend bewijs dat er nog veel meer 

in het leven is dan research alleen. André, have you ever thought about..., jouw haviksogen 

hebben heel wat spelfouten uit mijn proefschrift gehaald. Sander, eerst als NKI'er bij het MDR3 

project betrokken, nu als een met raad en daad zijnde persoon op het SLIC aanwezig. Alle andere 

SLIC'ers bedankt, jullie dagen zijn geteld met de reorganisatie, wat zal de nieuwe naam van het 

lab worden? De (ex) NKI boys Marcel en Ardy, het ski-congres staat me nog vers voor ogen. 

Alle AIO's die er de afgelopen jaren er waren: Coen, ik mis onze ruzies, het niet aflatende 

commentaar en de gezellige kopjes koffie bij Petit Antoin. Karin, meiske, niet alleen Freiburg is 

Teni Lady like. Peter (losbol), zat je maar in Amsterdam, Yolande en Ingrid (de sauna-uitjes), 

Charles, succes in de IT en Menno, de laatste lootjes weegden samen minder zwaar. 

Wat deed ik nou als ik niet in het SLIC lab was? In ieder geval niet winkelen in de Bijenkorf. 

Hans Romijn, de dag kon niet beter starten dan met jouw over de IC te wandelen om patiënten 

te includeren. Ik heb met veel plezier aan de IC studie gewerkt en hoop later net zo'n goede arts 

(oh nee, professor nu) met wetenschappelijke interesse te worden. Peter en Jesse, flitsend daar 

op F5 een briljante toekomst tegemoet. 

Ook bracht ik vele uurtjes door op de pathologie: Jan Aten, de rust zelfe, samen met Nike bedankt 

voor de hulp bij de immunohistochemie (wat is de lever toch ook een mooi orgaan), Bert bedankt 

dat ik als gast aanwezig mocht zijn op je lab, Wilfried, net zo'n pietje precies als het gaat om de 

perfecte foto. 
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Last but not least, de GE-afdeling op C2, in het begin van mijn onderzoek betrokken bij de IC 

studie en later geïnteresseerd in mijn andere werkzaamheden (hoe gaat het met de muisjes?). 

Alle artsen, assistenten en verpleegkundigen bedankt. Liesbeth, altijd bereid om nog even om zes 

uur 's ochtends een voedingssonde in te brengen op de IC. Erik, je briljante idee om twee 

voedingssondes aan elkaar te lijmen en je oprechte interesse in het onderzoek. Joep, dank je wel 

voor al die Burda's en Knips, ik ben al voor je bezig. Jacques, my husband for the occasion en 

Jelle met al je correcte kledingadviezen. Het secretariaat met al die dames (Fred incluis, wanneer 

gaan we weer eens cultureel?). 

Gelukkig bestaat er nog een leven buiten het AMC. René, bedankt datje de afgelopen jaren op 

het thuisfront aanwezig was (ze waren maar wat jaloers als ik weer eens over je vislasagna's 

begon). Bedankt voor je mooie tekeningen, jouw bijdrage aan dit proefschrift. Ana, vrijwel mijn 

zusje, niemand kent me beter dan jij. Terecht mijn paranimf. Onno en Ramon, ik kon er maar 

eentje kiezen dus werd het vanzelfsprekend René, maar ik ben blij dat jullie er ook vanaf het begin 

bij waren. Erik, mijn bergvriendje, Nepal heeft me de laatste maanden op de been gehouden, 

en alle anderen waaronder natuurlijk niet te vergeten mijn familie die er "niet gewoon" wel altijd 

voor me is 
m 
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