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Dankwoord d 

Naa de vele jaren die ik bij de afdeling Biochemie heb doorgebracht heb ik heel veel 
mensenn leren kennen die er voor hebben gezorgd dat ik altijd met veel plezier naar het 
AMCC ging. Het is onmogelijk om iedereen bij naam te noemen maar toch wil ik een 
aantall  personen die op één of andere manier hebben bijgedragen aan het tot stand 
komenn van dit proefschrift bedanken. 

Allereerstt wil ik mijn promotor Henk en mijn co-promotor Ben bedanken voor het 
inn mij gestelde vertrouwen om dit onderzoek uit te voeren. Henk, bedankt voor de 
vrijheidd die ik heb gekregen tijdens mijn periode als AIO. Het feit datje altijd erg was 
geïnteresseerdd in mijn nieuwe resultaten en dat jouw deur altijd voor me openstond om 
dezee aan je te laten zien heb ik altijd erg gewaardeerd. Jouw brede wetenschappelijke 
kenniss heeft altijd een grote indruk op mij gemaakt en heeft me ook veel geholpen 
tijdenss het schrijven van artikelen en van dit proefschrift. Ik vond het erg prettig om 
mett je samen te werken. Ben, bedankt voor de aangename dagelijkse begeleiding en 
hethet feit dat je altijd klaarstond om te helpen bij problemen die zich voordeden tijdens 
dee experimenten. De combinatie van theoretische kennis en daarnaast de (nog steeds) 
aanwezigee experimentele kennis zijn voor mij altijd van grote waarde geweest. Succes 
mett het vervolg van het peroxisoom-onderzoek. 

Phil,, van jou heb ik erg veel geleerd op eiwit-gebied. Jouw bijdrage aan dit 
proefschriftt is zeer groot en ik ben ook erg blij dat ji j tijdens de verdediging naast me 
staatt als mijn paranimf. Hoewel we begonnen als collega's ben je nu één van mijn 
bestee vrienden. Dit laatste geldt ook zeker voor mijn andere paranimf Hans. Vooral 
onss gezamenlijk bezoek aan de FEBS meeting in Nice was één van de hoogtepunten 
(ondankss de schoenen van P.B.) tijdens mijn periode als AIO. 

Gina,Gina, bedankt voor de prettige samenwerking. Naast het doen van proeven was het 
inn leven houden van het roddel-circuit, samen met An, altijd één van je favoriete 
bezighedenn die voor een welkome afwisseling kon zorgen tijdens de werkzaamheden 
inn het lab. An, hoewel wij nooit samen proeven hebben gedaan vond ik jouw 
aanwezigheidd op het lab altijd erg fijn en voelde het wel als een goede samenwerking. 
Veell  succes tijdens je opleiding tot klinisch chemicus. Astrid, ik vond het erg leuk dat 
jee na de stage in onze groep, en je tijdelijke verblijf in het buitenland, terug bent 
gekomenn als OIO in ons lab. Aan ons congres bezoek in Seattle en New-York heb ik 
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ergg goede herinneringen overgehouden. Heel veel succes tijdens het vervolg van je 
promotiee onderzoek. 

Tineke,, mijn buurvrouw op het lab en gesprekspartner in de vroege ochtend als er 
nogg (haast) niemand anders aanwezig was. Jouw enthousiasme over Spanje heeft er 
toee bijgedragen dat ik nu ook eens het binnenland van dit land ga verkennen. Ik vond 
hethet altijd erg leuk om samen met jou in het lab te werken. Mariene, bedankt voor je 
grotee bijdrage aan het Poxl artikel. Hoewel de proeven soms saai waren maakte onze 
samenwerkingg ze een stuk leuker. Naast onze gesprekken over de proeven kon ik met 
jouu ook altijd lekker over voetbal praten. Ook vond ik bij jou en Carlo steun als wij 
(alss enigen) naar radio Tour de France wilden luisteren. Carlo, jouw behulpzaamheid 
enn enorme enthousiasme vond ik altijd fantastisch. 

Verderr wil ik de volgende personen bedanken: de "pombe-AIO's" Nick en Alina, ik 
vondd het altijd erg leuk om even langs te komen om met julli e te kletsen. Nick, je 
zangtalentt zal ik missen. Alina, ik geef het toe: Utrecht is ook leuk. Duco, voor je hulp 
alss ik weer iets niet voor elkaar kon krijgen in Photoshop en voor je bijdrage aan de 
efficiëntee organisatie van het lab. Marian en Adri voor julli e hulp bij 
computerproblemen.. Guy, ik mis je mooie verhalen maar we zullen elkaar 
ongetwijfeldd blijven spreken. Annette, Joke, Romana en Ger voor het oplossen van 
allerleii  problemen en verder voor alle andere hulp die ik van julli e heb gekregen. 
Wendyy voor de hulp bij het schrijven en de tekstcorrecties. 'Mijn ' studenten Sima en 
Daphnee voor julli e bijdrage aan dit proefschrift. All e andere (ex-)labgenoten bij 
Biochemie:: Aafke, Wim, Pedro, Kasia, Chris, Laurent, Cristina, Annett, Janny, Paul, 
Rob,, Dave, Daniël, Ewald, Alison, Arnoud, Ype, Iwona, Frans, Hai-Yen, Bertus, 
Lourdes,, Ineke, Adam, Eelco, Annemiek, Claudia, Bertrand, Twan, Martijn, Rolf, 
Peter,, Marri, Daphne, Fred, Ed, Wilma, Anneke en alle andere collega's van KI-Zuid. 

Will ,, thanks for the pleasant collaboration and I would also like to thank the other 
peoplee of the EMBL in Hamburg: Katja, Alice, Huseyin and Matthias. 

Lara,, thanks for your help with designing the cover of my thesis. Cees, bedankt voor 
jee hulp bij het maken van posters en voor al je andere hulp en adviezen. 

Papaa en Mama, bedankt voor julli e steun die altijd erg belangrijk voor mij is 
geweest.. Zonder julli e had ik dit nooit bereikt. 

Lievee Saskia, ik voel me echt een geluksvogel met jou. Ik hou van je. 
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