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Curriculumm Vitae 

Robertt John Dekker werd geboren op 22 augustus 1973 te Alkmaar. Na het behalen van 

hett VWO diploma in juni 1992 aan het Han Fortmanncollege te Heerh ugo waard, 

studeerdee hij Scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens de aan deze studie 

verbondenn hoofdvakstage werd onder leiding van Dr. A. J. G. Horrevoets in de groep van 

Prof.. Dr. H. Pannekoek op de afdeling Biochemie van het Academisch Medisch Centrum 

inn Amsterdam onderzoek gedaan aan het werkingsmechanisme van stollings- en 

fibrinolvseeiwitten.. Het doctoraalexamen werd in april 1997 mm lande afgelegd met een 

specialisatiee in de biochemie. 

Vanaff  april 1997 was hij werkzaam als promovendus aan het door de Nederlandse 

Hartstichtingg gesubsidieerde onderzoek 'Atherogcncsis- specific endothelial gene 

expressionn as a result of local shear stress', uitgevoerd onder de leiding van Dr. A. J. G. 

Horrevoetss en Prof. Dr. H. Pannekoek op de afdeling Biochemie van het Academisch 

Medischh Centrum te Amsterdam. De onderzoeksresultaten van dit promotieonderzoek 

staann beschreven in dit proefschrift. 

Sindss juli 2001 is hij op dezelfde afdeling in de groep van Dr. A. J. G. Horrevoets 

werkzaamm als postdoc aan een door de Nederlandse Hartstichting gesubsidieerd project 

overr bloedstroming-specifieke genregulatie door de transcriptie tactor LKLF . 
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Dankwoord d 

Mensenn die mij kennen weren dar ik vaak tot het uiterste ga als het gaar om planning en de 

daaruitt voortvloeiende 'deadlines'. Wat dat betreft is dit werkje geen uitzondering. Twee 

uurr voor het aanleveren van dit boekje bij de drukker werd het maar eens rijd om deze 

woordenn op papier te zetten. Als eerste wil ik daarom iedereen die op wat voor manier dan 

ookk heeft meegeleden onder deze momenten van stress bedanken voor hun geduld. 

Hoewell  iedere promovendus at" en toe denk ik het gevoel heett er alleen voor te staan is 

ditt zeker niet her geval. Als ik terugkijk op de afgelopen periode zijn er altijd wel mensen 

geweestt die op het juiste moment van betekenis zijn geweest, of het nu gaat om praktische 

hulp,, tips, adviezen, of gewoon begrip van diegenen die niet direkt bij het werk betrokken 

waren.. Helaas ontbreekt het me aan de tijd en ruimte om iedereen, zowel werk als privé, 

mett een uitgebreid persoonlijk woord te bedanken. Ik zou er nog een boek mee vol 

kunnenn krijgen. Hen aantal personen zijn echter van dusdanige betekenis geweest dat enige 

woordenn zeker op zijn plaats zijn. 

Antonn (Toon), een motiverende stage onder jouw hoede heett mij voor het eerst in 

aanrakingg gebracht met 'echte' wetenschap en heeft mij enthousiast gemaakt voor het 

onderzoek,, met name dat naar hart- en vaatziekten. Van het accepteren van jouw aanbod 

omm als assistent in opleiding in jouw groep verder te werken heb ik dan ook geen moment 

spijtt gehad (nou... misschien een enkele keer dan). Ik heb de afgelopen jaren veel van je 

geleerd.. Met name het schrijven van goed samenhangende ardkelen uit een overvloed aan 

schijnbaarr onsamenhangende resultaten zie ik ais een onmisbare les voor de productiviteit 

vann een project. Bedankt voor de snelheid waarmee je op het laatste moment nog bergen 

werkk hebt gecorrigeerd en voorzien van nuttige aanpassingen en suggesties. Dit heeft zeer 

zekerr bijgedragen aan de kwaliteit van het eindresultaat Ik hoop dat we de plezierige 

samenwerkingg voort kunnen zetten en dat dit zal leiden tor een succesvolle afronding van 

herr HKLF project dar je Yvonne en mij hebt roeverrouwd. 

Hans,, gezien ik tijdens de duur van mijn project door Anton ben begeleid hebben wij wat 

minderr met elkaar re maken gehad. Toch heb ik gemerkt dat ons contact de laatste rijd op 

meerderee gebieden intensiever is geworden. Jouw enthousiasme over goede resultaten, 

maarr ook opbouwende kritiek, nieuwe ideeën, suggesties en wijze lessen heb ik altijd zeer 

opp prijs gesteld. Tijdens werkbesprekingen laat jij je zeker niets aanpraten, je weet telkens 

doorr te vragen totdat je overtuigd bent of weet hoe het beter zou kunnen. Ook ben ik je 

zeerr dankbaar voor het corrigeren van de manuscripten en de snelheid waarmee je ze van 

helderr commentaar voorziet: van het vinden van een verstopte overbodige comma or 

ontbrekendd streepje tot het verwijderen van prachtig mooi klinkende Hngelse zinnen die 

helaass niets berekenen. 

Ruud,, jouw experimentele kennis en ervaring lijken een bodemloze put waar ik de 

afgelopenn jaren zeer regelmatig een emmertje in heb mogen laten zakken. Jouw nuchtere 

enn kritische evaluatie van gelukte, maar helaas meestal mislukte proeven, heb ik altijd zeer 
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opp prijs gesteld. Ik wens je veel succes met je eigen promotie en hoop dat je met jouw 

ervaringg en inzicht de eindstreep op een wat minder gestressde manier zult halen dan wij 

jongelingen. . 

Birgit,, je werkt helaas al een tijdje niet meer op de afdeling, maar ik denk dat ik niet de 

enigee ben die je nog regelmatig mist. Met plezier denk ik terug aan de vele praktische ups, 

grappen,, hilarische momenten en smeuïge (of moet ik zeggen: ranzige) verhalen tijdens de 

lunch. . 

Houshang,, jouw aanwezigheid op de afdeling is voor mij het eerste bewijs geweest dat er 

ookk leuke en slimme artsen bestaan.© Als wandelende literatuurdatabase was je altijd een 

bronn van informatie en nieuwe ideeën. Met veel plezier kijk ik terug op het opzetten van 

dee niet-radioactieve in situ hybridisatie die onmisbaar was voor twee belangrijke 

hoofdstukkenn in dit boekje. Onze 'onder vier ogen' gesprekken met een zeldzame 

diepgangg hebben een mooie plaats in mijn herinnering gekregen. 

Richard,, met ons lijk t de tot 's avonds laat doorwerkende wetenschapper (die uiteraard 's 

ochtendss wel een uurtje langer in bed blijf t liggen) wel uitgestorven te zijn. jouw 

aanwezigheidd overdag, maar vooral tijdens de stille avonduren, heeft altijd voor 

gezelligheidd en een levendige sfeer gezorgd. Zelfs de magische 24.01) uur grens werd zo nu 

enn dan gepasseerd. Als we overuren met terugwerkende kracht uitbetaald zouden krijgen 

kondenn we nu rentenieren. Samen met Houshang zijn we vaste klanten bij het restaurant 

geweestt en hebben vele geslaagde en minder geslaagde 'sneak-previews' bezocht in de bios 

waarr ik met veel plezier aan terug denk. Ik hoop dat je je eigen promotie snel af kan 

rondenn en wens je daar veel succes bij. 

Simonc,, je bent alweer een tijdje geleden van de afdeling vertrokken, maar de 'microarray' 

heettt er gelukkig voor gezorgd dat we zo nu en dan nog contact hebben. Ik heb goede 

herinneringenn overgehouden aan de vele gesprekken die we hebben gehad (voor de 

meestenn beter bekend als roddel), de leuke discussies over experimenten en jouw vele 

praktischee tips. Wc zullen elkaar vast nog regelmatig zien. Bedankt! 

Vivian,, je bent altijd soepel en gezellig geweest in de omgang en ik bewonder de 

pragmatischee wijze waarop je experimenten aanpakt zonder ze eerste 'dood te denken'. 

Marijn,, het duurde niet lang voordat bleek dat wij zo'n beetje dezelfde humor hebben, 

doorr Vivian wel eens omschreven als 'afzeikhumor'. Ga daar vooral mee door, maar de 

volgendee alleen niet zo hard terugslaan als ik je pipetten saboteer; zo'n mooie koffiemok 

vindd ik nergens meer. Verder is jouw interesse voor de experimenten van iemand anders 

eenn goede eigenschap. Veel succes met je eigen onderzoek. 

Carlie,, Karin, Marten, Tanja, Jolanda, Maaike, Astrid, Peter, Germaine. De gladde 

spiercelmensenn wil ik graag bedanken voor de gezelligheid op het lab, de nodige praktische 

tipstips en getoonde interesse voor van alles. Veel succes allemaal met julli e eigen onderzoek. 

Joostt en Oscar. Jullie zijn hier nog relatief kort geleden begonnen, maar hebben nu al voor 

eenn grote vooruitgang gezorgd, zowel in de sfeer op het lab als op het gebied van 
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microarravss en RNA amplificatie. Bedankt Joost voor je hulp bij de laatste proeven die op 

dee valreep uitgevoerd moesten worden. Hier komt zeer zeker nog een mooi artikel uit. 

Hanss vTh., je aanwezigheid en goede humeur op het lab is erg plezierig. Ik hoop dat je 

mett je enthousiasme en inzet de (flow)regulatie van het LKJJ: gen tot in detail zal 

ontleden.. Veel succes met je onderzoek. 

Anita,, Sonia, Valerie en Rogier. Bedankt voor de gezelligheid. Sonia, bedankt voor het vele 

werkk aan de promororsequentics, arravdata en andere computerklusjes. 

Allart,, Annelics, Lric, jaap, en nog vele 'oudgedienden' meer.. ..bedankt voor julli e 

bijdragee en plezierige aanwezigheid op het lab! 

All ee buren op de afdeling, uiteraard inclusief Romana, Ger, Annet, Joke, Wendy en 

Danielle,, bedankt voor de hulp, gezellige sfeer en interessante gesprekken in de 

koffiekamerr die soms net even de broodnodige afleiding of wending aan de dag geven. 

Yvonne,, tot het laatste bewaard, maar juist zeker niet de minste. Vanaf je start aan ons 

I.IvI.I' ""  project heb ik de snelheid, precisie, inzet en het plezier waarmee je je proeven 

uitvoertt zeer bewonderd. Je bent een erg prettig persoon om mee samen te werken. Veel 

dankk ben ik je verschuldigd voor de vele experimenten die je op het laatste moment 

gedaann hebt. Zoals je wel kunt zien was dit boekje niet zo af geweest zonder jouw bijdrage. 

Wee zullen de komende tijd, als de rust is teruggekeerd, ongetwijfeld nog met veel plezier 

enn hopelijk ook met succes verder werken aan het project. Ik stel het zeer op prijs dat jij 

bijj  de echte laatste loodjes mijn paranimt: wil t zijn! 

.Alss laatste de mensen die op een geheel andere, niet te beschrijven manier hebben 

bijgedragenn aan het eindresultaat dat hier ligt. Familie en vrienden, bedankt! In het 

bijzonder:: Wendy, bedankt voor het op mij loslaten van je kookkunsten en de veelal sterke 

drankk bevattende 'verrassingen' die onmisbaar zijn geweest voor het aansterken na een 

weekk lang AMC eten. Ruud, bedankt dat jij op deze voor mij belangrijke dag mijn 

paranimff  wilt zijn. Peter, alujel een gevulde koelkast als ik langskom, de vele 'klusjes' en 

boodschappenn heb ik erg op prijs gesteld. Corry, bedankt voor het meeleven, je 

onvoorwaardelijkee steun en het luisterende oor als het allemaal even wat minder ging. Als 

jijj  me niet was blijven motiveren om toch door te gaan na het overlijden van mijn vader 

waswas ik zeker nooit zover gekomen. Jammer dat hij er niet meer bij kan zijn. Hij zou het 

trotstt zijn geweest van iedereen. 
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