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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Pharmacological and physiological functions of polyspecific drug transporters

Jonker, J.W.

Publication date
2003

Link to publication

Citation for published version (APA):
Jonker, J. W. (2003). Pharmacological and physiological functions of polyspecific drug
transporters. [Thesis, externally prepared, 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:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/pharmacological-and-physiological-functions-of-polyspecific-drug-transporters(3128c532-afc7-4dca-b30f-ab33e5c9f739).html


Dankwoord Dankwoord 

Dankwoord d 

Eindelijkk is het boekje dan af! Nu alleen het dankwoord nog, en aangezien dit hoogstwaar-
schijnlijkk met veel aandacht gelezen zal worden (ook tussen de regels door), zal ik mijn uiterste 
bestt doen om de feiten juist weer te geven. Het aantal mensen dat heeft bijgedragen aan de tot-
standkomingg van dit proefschrift is groot en weerspiegelt de complexiteit van het wetenschappe-
lij kk onderzoek. Ik zal proberen niemand te vergeten. 

Allereerstt wil ik natuurlijk mijn co-promotor Dr. Alfred Schinkel bedanken. Beste Alfred, met 
veell  plezier heb ik de afgelopen jaren onderzoek gedaan in jouw groep. Je bent bijzonder kritisch 
maarr laat mensen altijd vrij om te doen wat ze willen. Dit waardeer ik zeer en ik werk daarom 
ookk graag nog een tijdje bij je als post-doc. 
Mij nn promotor Prof. Dr. Piet Borst. Beste Piet, hoewel jouw betrokkenheid bij mijn onderzoek 
relatieff  klein was heb je me toch vaak weten te stimuleren door je enthousiasme tijdens de werk-
besprekingen. . 
Dee leden van de promotiecommissie, Prof. Dr. F. Baas, Prof. Dr. J.H. Beijnen, Prof. Dr. A.J.M. 
Berns,, Prof. Dr. F. Kuipers en Prof. Dr. R.P.J. Oude Elferink ben ik zeer erkentelijk voor het kri-
tischh doorlezen en beoordelen van het manuscript. 

Elss Wagenaar. Beste Els, jouw bijdrage aan dit proefschrift is reusachtig. ïk noem slechts het ma-
kenn van de knockout-muizen, het bijhouden van de fok, en je betrokkenheid bij veel experimen-
ten.. Ook persoonlijk waardeer ik je zeer. Je bent altijd erg enthousiast voor het onderzoek en als 
err nieuwe resultaten zijn sta ji j vaak als eerste klaar (lees: sta je mensen stiekem op te wachten), 
enn ben je niet te beroerd om je commentaar te geven. Zo, nou ben ik wel weer aardig genoeg ge-
weest. . 
Bedanktt dat je mijn paranimf wilt zijn! 

Tijdenss mijn promotie periode heb ik ook een aantal studenten mogen begeleiden. Marije Buite-
laar.. Beste Marije, ji j was de eerste student die ik mocht begeleiden. Ik heb je altijd bijzonder ge-
waardeerdd en kijk dan ook met veel plezier terug op die tijd. Na je afstuderen ben je weer bij ons 
inn de groep komen werken en hebben we nog een tijd samengewerkt op het BCRP-project. De-
zee periode was buitengewoon vruchtbaar en het werd op een gegeven moment bijna normaal om 
dagelijkss een nieuw fenotype te ontdekken. Mede dankzij jou heeft dit geresulteerd in een mooie 
publicatie.. Bedankt! 

Svenn van Eijl. Beste Sven, ji j heb met veel succes gewerkt aan de analyse van de Octl/2 dubbel-
knockoutt muizen. Jouw inspanningen hebben in belangrijke mate bijgedragen aan hoofdstuk 7. 
Annemiekee Otten. Beste Annemieke, hoewel je stage moeizaam is verlopen, heb je het uiteinde-
lij kk toch weten te volbrengen. De muizen voelden zich zo veilig bij jou dat ze zelfs in slaap vie-
lenn (andersom was dat niet het geval). 
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Mett Hans Smit ben ik vrijwel gelijktijdig op hetzelfde project begonnen. Beste Hans, het was tof 
omm met je samen te werken, we hebben veel lol gehad en ik kon altijd goed met je ouwehoeren. 
Hett dropverbruik is wel sterk teruggelopen sinds ji j weg bent. Ook de andere groepsleden, Maar-
tenn Huisman, John Allen (touch and die) en Remco Brinkhuis (goed spul man) wil ik bedanken 
voorr de plezierige samenwerking. Een leuke tijd heb ik ook gehad met Robert van Waardenburg 
enn John Allen in Yosemite en op een aantal congressen. Els Robanus en Cathy Bosch met wie ik 
hett grootste gedeelte van mijn promotietijd de kamer heb gedeeld mag ik uiteraard niet vergeten. 
Bedanktt voor julli e gezelligheid en steun. 

Muizen-experimentenn hebben een zeer groot deel uitgemaakt van mijn onderzoek. Een speciaal 
woordd van dank gaat daarom uit naar Ton Schrauwers. Beste Ton, jouw zorg voor onze muizen 
enn je oplettendheid zijn essentieel geweest. Zo ontdekte ji j het oorfenotype van de Bcrpl-knoc-
koutt muizen ("de oren vallen eraf') wat uiteindelijk heeft geleid tot een prachtige publicatie 
(hoofdstukk 4). Verder wil ik ook Mijke, Marius, Muriël en alle andere proefdierverzorgers van 
G33 bedanken voor hun hulp en zorg voor de muizen. 
Velee malen ben ik afgedaald in de "catacomben" van het B-lab, waar ik, zo lijk t het, oneindig 
veell  galblaascanulaties gedaan heb. Als ik me ergens expert in zou moeten noemen dan is het 
denkk ik wel hierin. De medewerkers van het B-lab, Henny van Rooij, Theo Lamers, Ton Luts en 
Paull  Jonkergouw wil ik allen hartelijk bedanken. 

Dee dierpathologen Martin van der Valk en Ji-Ying Song hebben aanzienlijk bijgedragen. Be-
danktt voor julli e interesse en voor het feit dat julli e vaak voorrang hebben gegeven aan mijn 
spoedklussen. . 

Voorr de analyses van veel stofjes heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de samenwerking met Jos 
Beijnenn en Hilde Rosing. Jos, je enthousiasme is altijd erg stimulerend geweest. Ook wil ik Olaf 
vann Tellingen bedanken voor de prettige samenwerking en vele discussies. 

Veell  andere afdelingen van het NKI/AvL hebben ook bijgedragen en met name wil ik bedanken: 
Marlonn Tjin-A-Koeng, Kees de Goeij en Jurjen Bulthuis (Histologie); Rob Lodewijks en Hans 
Tensenn (Klinische Chemie); Anita Pfauth, Eric Nooteboom en Frank van Diepen (Flow Cytome-
try);; Marco Breuer, Rob ten Berg, Carla Rijnders en Walther Wolff (Proefdieren); en Lauran 
Oomenn (Microscopie). 

Samenwerkingenn met groepen buiten het NKI zijn ook zeer belangrijk geweest voor mijn onder-
zoek.. Met veel plezier heb ik samengewerkt met Torsten Plösch en Folkert Kuipers (Rijksuni-
versiteitt Groningen), George Scheffer en Rik Scheper (Vrij e Universiteit), Ronald Oude Elferink 
(AMC),, de groep van Yuichi Sugiyama (Tokyo) en met Arly Nelson en Rong Chen (Houston). 

Ellenn Bolscher. Beste Ellen, hoewel je pas kort bij ons werkt en daarom alleen de laatste periode 
vann mijn promotie hebt meegemaakt wil ik ook jou bedanken. Door jouw zelfstandigheid en de 
snelheidd waarmee je nieuwe technieken leert heb ik de laatste maanden veel werk naar jou kun-
nenn delegeren en zelf rustig kunnen schrijven. 
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Verderr wil ik natuurlijk mijn huidige kamergenoten Corina, Teun en Christie alsmede alle ande-
ree collega's en ex-collega's van H6 bedanken voor de leuke tijd. 

Tott slot wil ik mijn familie bedanken. Allereerst mijn broers Jan en Henk. Beste Jan, ik heb bij-
zonderr genoten van al onze vakanties de afgelopen jaren. We hebben ontzettend veel lol gehad 
enn ik weet zeker dat dit niet voor het laatst was! Bedankt ook datje mijn paranimf wilt zijn. Beste 
Henk,, het eerste jaar van m'n promotie onderzoek heb ik bij jou in huis gewoond. Hoewel het 
niett erg ruim was voor twee personen ging dit toch prima. Inmiddels woon je alweer een paar jaar 
inn Afrika. Ik heb nog niet de gelegenheid gehad je daar te bezoeken maar ben zeker van plan dit 
tee doen in de nabije toekomst. 

Mij nn grootste dank gaat tenslotte uit naar mijn ouders. Het is dankzij julli e dat ik dit heb bereikt 

enn ik draag dit boekje dan ook met liefde aan julli e op-

Bedankt! ! 

Hans s 
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