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Hoera,, het is af! Bijna dan, want het dankwoord is en blijf t het meest gelezen stuk van je 
proefschrift.. En misschien ook wel het leukste stuk om te schrijven. Ik heb bij dit schrijven 
well  een beetje een tweedelig gevoel. Aan de ene kant ben ik blij dat mijn proefschrift af is, 
tochh een kroon op het werk van de afgelopen vier jaar. Aan de andere kant betekent dat 
ookk dat ik weg ga bij het lab GMZ en ik zal de gezelligheid daar ontzettend missen. 
Iedereenn was altijd in voor een kletspraatje en voor hulp als je die nodig had. 

Bestee Hans, ji j bent wel de motor achter dit proefschrift geweest. Zonder jou had ik 
misschienn het bijltj e er wel bij neergegooid na een jaar antilichamen maken, maar wat ben 
ikk blij dat ik ze heb! Het is soms moeilijk vechten tegen mensen die niet geloven in watje 
doett en daardoor niet altijd even goed 'reviewen', maar samen hebben we ze overtuigd van 
onss gelijk! Jouw strakke hand in het schrijven van artikelen heeft daar zeker ook een 
belangrijkee rol bij gespeeld. Ook al sta je tot je spijt niet meer op het lab, je bent wel heel 
toegankelijkk en enthousiast en ik heb altijd het gevoel gehad dat ik met alles bij je binnen 
konn lopen. Dank je wel voor alles. 

Bestee Ronald, jouw enthousiasme tijdens mijn 'sollicitatie'gesprek (volgens mij heb ik 
niett zo veel gezegd...) had me er snel van overtuigd dat ik bij jou wilde gaan promoveren; 
hierr was het leuk en deden ze prachtig onderzoek. Ik heb er nooit spijt van gehad en je 
enthousiasmee is gebleven. Het is me een genoegen om bij jou te mogen promoveren. 

Tijdenss mijn eerste stapjes in 'de wereld die cholesterol heet', werd ik geholpen door 
Sander,, Gerrit Jan en Janet. Samen met Hans vormden we het cholesterol-groepje. 
Inmiddelss is de samenstelling wat Vervrouwelijkt' doordat Sander en GJ vertrokken en 
Maritt en Saskia erbij zijn gekomen. De (ongeveer) twee-wekelijkse cholesterol-
besprekingenn zijn altijd erg vruchtbaar en leerzaam. Ik vond het erg fijn om een eigen 
groepjee te hebben binnen ons grote lab. Het heeft me altijd veel geholpen! 

Hoewell  het bezoek aan mijn grote concurrente Skaidrite Krisans nooit is doorgegaan (je 
kann goed surfen in San Diego, zei ze) heb ik toch nog 'buitenland ervaring' opgedaan. Beste 
Mare,, hartelijk bedankt voor uw hulp met de EM en de gastvrijheid, zowel op het 
laboratoriumm als bij u thuis. We hebben in zeer korte tijd een hoop belangrijke labelingen 
gedaann en samen een aantal prachtige artikelen gepubliceerd! 

Bestee Myriam Baes, de metingen in de PEX5-KO muizenlevers waren het o zo 
belangrijkee begin van dit proefschrift. Hartelijk dank ook voor de interesse door de jaren 
heen.. Leuk dat u in mijn promotiecommissie wil t plaatsnemen. 

Jeannettee en Ilse, mijn paranimfen. Ik denk dat julli e toch het meest hebben moeten 
aanhorenn over al mijn dagelijkse promotieleed. Al tijdens de eerste NOTP had ik bedacht 
hoee leuk het zou zijn om samen met julli e daar te staan en om samen de leuke dingen voor 
mijnn promotie te regelen. 

Lievee Jeannette, we zijn ongeveer tegelijk begonnen op het lab en nu bijna tegelijk 
gepromoveerd!!  Ik had niet kunnen denken dat we zulke goede vriendinnen zouden worden 
inn die tijd maar ik ben er heel erg blij mee! We blijven elkaar zeker nog vaak zien, maar ik 
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zall  het missen om niet meer elke dag samen met jou op het lab te staan...Het is me ook een 
groott plezier om ook jouw paranimf te mogen zijn volgende maand! 

Lievee Iel, al jaren mijn vriendinnetje en trouwe bondgenoot in het lijdzaam ondergaan 
vann vierkante wielen en andere ongein tussen Utrecht en Amsterdam. Samen met jou heb 
ikk een hoop gelachen en gehuild (meestal van het lachen) toen we nog echte scheiko's 
warenn (er lag een ijzeren matje achter de muur die stiekem een deur bleek... en hebben we 
diee rits eigenlijk nog gevonden?) en om alle strubbelingen en grappen van het leven zelf. 
Lievee vriendinnetjes, ik ben blij dat julli e naast me staan! En ik hoop dat we onder het 
genott van een glaasje (of twee...) witte wijn nog van een hoop chocoladefondues gaan 
genieten. . 

Dee eerste aio-etentjes waren met zijn vijven en gewoon bij iemand thuis. Eigenlijk zijn we 
begonnenn omdat Hans en Ronald dat zo'n goed idee vonden; zij hadden daar goede 
herinneringenn aan tijdens hun aio-periode en er zouden vaak goede wetenschappelijke 
discussiee van zijn gekomen. Inmiddels zijn we met 15 personen tijdens de aio-etentjes en 
gaann we in de stad eten. Net als vroeger zijn deze avonden altijd supergezellig en ondanks 
datt wij geen wetenschappelijke discussies voeren, versterkt het wel de onderlinge band en 
sfeerr op het lab. Ik heb het ook altijd graag georganiseerd en hoop dat ik als ex-aio nog een 
paarr keer mee mag. Jeannette (zouden ze echt iets met die leuke foto doen?), Daan (de 
taartt was heerlijk, maar wijnsteenzuur van het lab?!), Wouter (gaan we nog ooit zeilen?), 
Pedroo (wanneer is het jouw beurt?), Annemiek (knap hoor, promoveren en juf worden 
tegelijk),, Jolein (weer eentje uit Utrecht, leuk!), Marit (nu heb je weer ruimte op je 
bureau...),, Saskia (leuk als je peetnichtje er opeens ook werkt), Naomi (heb je echt 14 
stoelen?),, Ference (als mijn mentor-broertje hebben we samen de eerste scheikunde 
stapjess gemaakt), Robert-Jan (onze eerste papa-aio) en Jasper (de nieuwste aio-generatie), 
dankk julli e wel voor alle gezelligheid, hulp en interesse. Sander (we deelden zelfs ooit ons 
bureau),, Fred (zonder jou was de kaft nooit zo mooi geworden...) en Sacha (ook vaio-eet-
datess zijn erg leuk!), eigenlijk horen julli e niet meer in het aio-rijtje maar toch ook weer 
wel,, samen met Jeannette waren we de oprichters van de aio-etentjes, het is een groot 
success gebleven! 

Alss aio hoefje gelukkig niet alles zelf te doen. Erik, mijn eerste student, je won op school 
zelfss de posterprijs met je afstudeerwerk! John, je praatte de oren van mijn hoofd en je 
hebtt ongelofelijk veel blotjes, gradiënten en digi-proeven voor me gedaan. Je was een 
aanwinstt voor mij en voor de sfeer. Erik en John, ik ben erg blij dat julli e mij als student 
hebbenn geholpen. Ik heb er veel aan gehad, ik hoop dat hetzelfde voor julli e geldt. 

Daarnaastt ben ik ook door een aantal analisten van ons lab veelvuldig geholpen. Janet 
KK (moleculair biologisch hulp-wonder), Janet H (zou er nog een vector bestaan?), Patricia 
enn Petra (top-kwekers), Gerrit Jan (eigenlijk wist ji j al jaren dat die peroxisomen er niets 
meee te maken hadden), Conny, Rob en Carlo. Dank julli e wel. Verder zijn er nog een aantal 
mensenn die ons lab dagelijks draaiende houden: Rally, Annelies, Iet, Suzan, Maddy en Jan. 
Thanks. . 

All ee overige (en de hiervoor genoemde) GMZ-ers wil ik bedanken voor de goede sfeer, 
dee leuke lab-dagen, lunches, borrels en koffiepauzes. Als ik me ergens niet thuis voel, kan 
ikk daar niet lekker werken. Ik heb altijd heerlijk gewerkt op 'ons' lab. 
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Jann van Marie en Henk van Veen, hartelijk dank voor alle hulp met de EM en de confocol 
enn voor de gastvrijheid op julli e lab. 

Promoverenn doe je niet alleen, ook mensen buiten het lab hebben altijd geduldig geluisterd 
naarr alle verhalen en gezorgd voor de broodnodige afleiding en ontspanning in de avonden 
enn weekenden waardoor ik er met frisse moed tegenaan kon blijven gaan. Lieve Moniek (in 
zo'nn korte tijd één van mijn liefste vriendinnetjes!), Tessa (jammer dat je er niet bij bent, 
maarr de andere kant van de wereld is ook zo mooi!), Anouk (net op tijd weer terug 
gelukkig,, maar waar gaan we nu squashen?), Marieke (mijn enige echte 'buuv'), Michiel, 
Betty,, Judith (al 15 jaar!), Sjors, Sander, Jeannette, Ilse en alle anderen, dank julli e wel 
voorr julli e vriendschap 'for better and for worse', julli e zijn geweldig. 

Kitt yy en Rob, als petekind heb ik volgens mij een speciale plek bij jullie. Als peettante en 
peetoomm zijn julli e ook speciaal voor mij. Dank julli e wel voor alle interesse en steun. 

Joostt en Maartje, als kinderen konden we elkaar wel eens achter het behang plakken. De 
laatstee jaren zijn we naar mijn gevoel naast broertje en zusjes ook meer vrienden 
geworden.. Ik ben er blij mee. 

Lievee papa en mama, julli e zijn er altijd! Dat lijk t soms vanzelfsprekend, maar eigenlijk is 
datt het niet. Dank julli e wel voor alles, julli e zijn geweldige ouders! En pap, datje voor mij 
eenn pak aan gaat doen..., super! 

Nuu is het dan echt af en ga ik genieten van het feest! Promoveren is volgens mij net zoiets 
alss jarig zijn, maar dan nog leuker denk ik, een dag met een sterretje! 
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