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Hoee is het mogelijk dat ik dit nog mag 
meemaken.. Geen moeilijke woorden of 
belachelijkee afkortingen meer, maar gewoon al 
dee mensen bedanken die voor dit boekje 
belangrijkk waren en die erg belangrijk zijn voor 
mij!!  Niemand wil ik tekort doen en voorop wil 
ikk stellen dat dit proefschrift nooit tot stand was 
gekomenn zonder hulp van al die mensen. Het 
respectt voor al mijn lieve vrienden en collega's 
iss enorm. 
MijnMijn  promotor, baas, Ron, Ronald, je bent de 
grotee stimulator geweest binnen dit project. Je 
ongelooflijkee energie, je kennis en je 
enthousiasmee heeft me altijd zeer gesterkt in de 
goedee dagen maar ook in de slechte dagen. Al 
diee jaren dat we nu al samen werken zijn 
voorbijj  gevlogen. En het waren prachtige jaren. 
Ikk heb er geen moment spijt van. Ik heb grote 
bewonderingg voor je eindeloze literatuur 
kennis,, je gedrevenheid, en hoe je altijd de 
patiëntt in het middelpunt zet. Of voor het feit 
datt je altijd klaar staat voor ieders problemen. 
Maarr ook voor de vrijheid die je me gaf om dit 
onderzoekk uit te voeren. De vrijheid om mijn 
werkk te kunnen combineren met mijn privé 
leven.. Van het begin af aan heb je me altijd 
steevastt gesteund. Al kon ik nog zoveel onzin 
uitkramen,, je hield me altijd binnen de paden. 
Ikk hoop dat we nog vele jaren samen zullen 
werkenn niet alleen met doel de peroxisomale 
carrierss te vinden, maar vooral met veel lol en 
respectt voor elkaar. Wat ik van je heb geleerd 
iss niet te beschrijven. Bedankt. 
MijnMijn  promotor, Henk, voor de vrijheden die ik 
kreegg om dit onderzoek uit te voeren en de 
kanss die je me gaf om met verschillende 
mensenn samen te mogen werken. U heeft mij 
dee precisie van het vak bijgebracht. Dat we 
samenn een vreugdedansje maakten na een 
wereldproeff  zal ik niet gauw meer vergeten. 
Bedankt. . 
MijnMijn  collega's, GMZers, Hans en Lodewijk, 
julli ee bedankt voor julli e steun, suggesties en 
hulpp bij het schrijven van de artikelen en het 
bedenkenn van nieuwe experimenten. Jullie 
hebbenn op dit werk de puntjes op de i gezet. 
Lodewijk,, na alles wat we hebben 

meegemaakt,, ben ik blij dat je naast me staat 
tijdenss de promotie. Bedankt. 
Rob,, we werken inmiddels ook al rond de 15 
jaarr samen. Je bent een wereld vent. Wat ji j in 
all  die jaren hebt gepresteerd voor het lab. 
Klassee gewoon. Ik zie ons nog staan in de 
metro.. Spelen kon je maar of ik kon zingen?? 
Bedankt. . 
Maarr ook natuurlijk Conny, Jos, Petra, Simone 
enn niet te vergeten Gerrit-Jan (ex-collega). Al 
jarenn vormen we samen een hecht team. 
Bedanktt voor julli e steun, suggesties, hulp en 
oor.. Het was altijd heerlijk om beneden even 
mee hart te kunnen luchten. Zonder julli e steun 
hadd ik dit nooit af kunnen maken. Bedankt. 
Fredd en Sacha julli e bedankt voor alle 
discussie,, de samenwerking en de gezelligheid 
opp congres, in het lab of in Westerhout. Het is 
leukk om te zien hoe julli e met elkaar omgaan, 
veell  geluk samen en bedankt voor de hulp bij 
dee aanmaak van die verdomde PDF files. 
Sanderr en Jacqueline julli e veel geluk en 
bedanktt voor de gezelligheid en de suggesties 
enn de hulp om dit boekje af te krijgen. 
Wouter,, Mark en Dwight, wij vormen nu echt 
eenn gist clubje. Dank zij julli e wordt het 
gistwerkk binnen ons lab eindelijk wat. Bedankt 
voorr de steun, hulp en niet te vergeten 
gezelligheid. . 
Bestee Christiaan, Daan, Jolein, Fredoen, 
Gerbert,, Patricia, Janet H., Janet K, Jeanette, 
Leila,, Marit, Michiel, Sander, Sietske, Stephan, 
veell  succes met julli e onderzoek en bedankt 
voorr de gezelligheid. 
Bestee Iet, Maddy en Susan, julli e stonden altijd 
voorr me klaar. Bedankt voor julli e hulp en 
gezelligheid. . 
Enn niet te vergeten de studenten die me 
geholpenn hebben om dit gistwerk op poten te 
zetten.. Esther en Roy bedankt. 
Bestee Albert, Henk, Henny, Andre, Arno, Ben, 
Annelies,, Henk, Ingrid, Jeroen, Jorgen, Joyce, 
Rinus,, Lia, Lida S, Lida Z, Lindy, Luminita, 
Mark,, Nico, Peter, Rally, Rene, Ries, Rutger, 
Sjoukje,, Annie, Desi en Wilma julli e bedankt 
voorr de gezelligheid. 
Enn alle andere collega's of ex-collega's die ik 
nogg vergeten ben. Zoals bijvoorbeeld: Ernst, 
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Judith,, Annemiek, Desiree, Eveline, Paula, 
Sandra,, Wessel, Andre, Jan eet. Bedankt. 
Ikk ben trots om binnen deze club te mogen 
werken.. Jullie allemaal hartstikke bedankt. 
MijnMijn  collega's, Biochemie'ers, Ewald en Ype 
julli ee zijn twee echte onderzoekers. Zonder 
julli ee bijdrage was dit boekje ook nooit zo ver 
gekomen.. Samen konden we de gehele wereld 
aan,, als de neuzen maar de goede richting op 
stonden.. In voor en tegenspoed hebben we er 
heell  wat artikelen bij elkaar weten te 
sprokkelen.. Ewald ik zie ons nog achter de 
naaimachinee stempeldoekjes maken en later 
onzee gisten uitstempelde met muziek van Pearl 
Jam.. (Wilko bedankt). 
Mij nn kamer genoten; An, Gina, Andre, Phil en 
Pedroo bedankt voor de discussie en de zinvolle 
suggestiess en julli e grenzeloze fantasie en 
creativiteit.. Bedankt. 
Enn niet te vergeten Mariene en Tineke, twee 
wereldd meiden. Bedankt voor julli e gewillig 
oorr en gezelligheid. Mariene voor al je EM 
werkk wat we samen de afgelopen jaren hebben 
afgerond.. Zonder jou had dit boekje ook nooit 
zoo mooi geworden. Ik zal je missen. 
Dee "micro arrayers" Marian, A3.Guy, bedankt 
voorr de samenwerking en Ger en Romana 
bedanktt voor de koffie en alle lekkere koekjes. 
Ben,, Duco, Astrid, Aldo, Fabio, Car, Alison, 
Nicolettee en al diegene die ik nog ben vergeten, 
bedanktt voor de gezelligheid en de 
samenwerking. . 
MijnMijn  Collga 's Exp. Hepatologie, julli e bedankt 
voorr de gezellige praatjes. Ik hoop dat we nog 
langg doorgaan met "de Borrelpraat". Veel 
success in julli e nieuwe onderkomen. 
MijnMijn  vrienden, Jos en Miek, Peter en Gerda, 
Joostt en Marcella, Caroline, julli e bedankt voor 
dee broodnodige afleiding tijdens deze drukke 
periode,periode, niet alleen voor mij maar ook voor 
Peet.. Jannemiek, Giel en Justine, Piet en Wil ik 
hoopp dat we het nog heel lang volhouden die 
heerlijkee etentjes. Jan, al zien we er wat 
vreemdd uit ik ben blij dat je naast me staat 
tijdenss de promotie. 
Johnn bedankt voor al je discussie tijdens onze 
reizenn tussen Beverwijk en het AMC. 
Michell  en Kiek bedankt voor alle discussie en 
vriendschap,, alleen Kiek ik haal nooit meer iets 
uitt die wensbron voor je! 

Abb en Jan ik hoop dat we snel wat gaan 
schakenn en dan niet alleen voor de lol, maar 
"probeerr me nu eens echt te verslaan". 
Veteranenn A bedankt voor de broodnodige 
ontspanningg en gezelligheid op zondag. 
Pim,, Paul, Henk, Jeroen en Elly en alle andere 
vann Westerhout Blijft!  julli e bedankt voor de 
afleiding.. Wat ons betreft komt de weg er 
morgenn echt niet, maar mocht het toch anders 
lopenn dan kunnen we terugdenken aan een 
mooiee periode waar we ons volop hebben 
ingezett voor het groen in Beverwijk. 
PaPa en Ma ik mis julli e natuurlijk ontzettend. 
Watt julli e voor ons hebben gedaan is 
onbeschrijflijk.. Het principe dat julli e 
uitstraaldenn en uitgebeeld stond op de 
schoorsteenn mantel als "de filosoof en de dikke 
Brabander""  zal ik zo veel mogelijk proberen uit 
tee stralen. Ook het respecteren van een ieder zal 
altijdd hoog in het vaandel blijven staan. Pa, Ma 
alss julli e me nog kunnen horen, bedankt. 
Tooss en Bert, Opa en Oma julli e hebben altijd 
achterr de schermen voor ons klaar gestaan, ook 
zonderr julli e was dit nooit gelukt. Bedankt. 
Peter,, Herman, Toine, Jan-kees en Paul, mijn 
"broertjes""  en mijn schoonzussen Truus, 
Marlies,, Jos en Ariane en mijn schoonfamilie 
Willemm en Loes, Jos en (Hedy), Caroline en 
Theo,, julli e spelen een grote rol in mijn leven. 
Bedanktt voor de afleiding en het gewillige oor. 
EnEn als laatste Peet, mijn vrouw en de kinderen, 
julli ee onvoorwaardelijke steun tijdens deze 
periodee is onbeschrijfelijk geweest. Eigenlijk 
bevallenn we wederom met ons allen. Zonder 
julli ee steun en afleiding had ik dit nooit voor 
mekaarr gekregen. Peet, Lianne Ilse en Tessa 
julli ee betekenen erg veel voor me. Ik hou van 
jullie. . 

Carlo o 
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