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Dankwoord d 
Mett groot plezier kijk ik terug op mijn promotietijd. Ik heb erg veel geleerd en veel leuke 
dingenn meegemaakt. Ik heb vooral goede herinneringen aan de momenten waarop we met 
z'nn tienen bij de recorder van de HPLC stonden te kijken of het cruciale piekje eraf zou 
komenn of niet. Ook tijdens moeilijke momenten heb ik me erg gesteund gevoeld door de 
aardigee en lieve reacties van iedereen. Heel erg bedankt voor die steun en voor alle hulp. 
Tegenn een aantal mensen wil ik nog apart iets zeggen. 

Bestee Ronald, één van de dingen die ik van mijn promotietijd nooit zal vergeten zijn onze 
gesprekken.. In het eerste jaar was het nog een beetje zoeken, maar dat hebben we 
ruimschootss goed gemaakt in de jaren daarna. Ik kwam altijd vol nieuwe ideeën en energie 
uitt je kamer. Naast stimulerend was het gezellig en nadat je een andere stoel voor me had 
neergezet,, zat ik nog lekker ook. Ik heb veel van je geleerd. Bedankt voor alles, vooral voor 
jee steun in moeilijke tijden. 

Lievee Simone, ik geloof niet dat ik je ooit verteld heb over de onuitwisbare indruk die je 
bijj  me hebt achtergelaten bij onze eerste kennismaking. Ik was stagiaire en jij kwam terug 
opp het lab na je zwangerschapsverlof, en ik zat op je plek.... Toen ik begon met mijn 
promotiee realiseerde ik me meteen dat we toen eigenlijk nooit kennis hadden gemaakt. Je 
hebtt me vanaf het begin onder je hoede genomen en mij door de eerste, toch wel 
moeilijkee maanden heen geholpen. Zo goed zelfs dat ik nu met veel plezier terugdenk aan 
hoee we samen wolkjes op de HPLC spoten, met uiteindelijk nog goed resultaat ook (ik 
denkk niet dat veel mensen ons dat na zullen doen). Ik ben je natuurlijk heel dankbaar voor 
jee praktische hulp de afgelopen jaren, maar nog veel meer voor je morele steun en je 
vriendschap.. Ik ben blij dat ik heb mogen ondervinden hoe goed jij met mensen kunt 
meeleven. . 

Bestee Hans, ik bewaar zeer goede herinneringen aan het schrijven van het Nature Genetics 
artikel.. Je hebt daar veel werk ingestoken (en ook in de andere artikelen natuurlijk) en daar 
benn ik zeer dankbaar voor. En natuurlijk ook voor al je ideeën. 

Bestee Henk, dankzij jou en Peter, en julli e liefde voor galzuren, is de diagnose van 
racemasee deficiëntie nu heel simpel en snel (helaas, waar blijven de patiënten). Dank voor 
allee hulp. Albert, ook jij bedankt. 

Bestee Henny, dank je voor al je werk aan de stereoisomeren van phytaanzuur en zijn 
metabolieten.. Het is mijns inziens een mooi artikel geworden. 

Bestee Georges Dacremont, bedankt voor de synthese van de bijzondere substraten die veel 
vann de proeven in dit proefschrift mogelijk hebben gemaakt en die ons meer inzicht 
hebbenn verschaft in de p-oxidatie van vertakt-keten vetzuren. 

Dearr Peter Clayton, you have a special gift for identifying patients with new and intriguing 
peroxisomall  disorders. Thank you for letting us help you with the elucidation of the 
underlyingg defects and I hope that we can continue this collaboration! It's a great honour 
too have you on my committee. 
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Dearr Dr. John Allen, Dr. Janardan Reddy and Dr. Arthur Spector, thank you for your 
collaborationn and your help with our studies. 

Bestee Petra en Patricia, bedankt voor alle kweek-hulp, Petra voor de massage en Patricia 
voorr de mentale rug-steun. 

Bestee Conny, altijd ben ik onder de indruk van je kennis over de vele patiënten. Dank je 
voorr alle blotjes die je voor me hebt gedraaid. 

Bestee Carlo, hele goede herinneringen heb ik aan ons congres in Brighton. Je reed 
fantastischh (op die eerste rotonde na dan. 'LINKS!'). 

Bestee Lodewijk en Rob, niemand kan mij zo goed op de kast krijgen als jullie. Gelukkig 
benn ik tegenwoordig niet meer zo'n gewillig slachtoffer als toen ik student was (althans dat 
hoopp ik). Lodewijk, helaas zijn we lotgenoten. Heel veel sterkte. 

Bestee Wendy, toen ik als student op het lab kwam hebben jij en Eveline je over me 
ontfermdd en ervoor gezorgd dat ik me op het lab thuis ging voelen. Dankzij julli e heb ik 
hett aangedurfd om terug te komen als AIO. 

Bestee Annemiek, Christiaan, Daan (we moeten toch echt weer eens gaan HPLCen), 
Fredoen,, Gerbert, Jacqueline, Janet H., Janet K., Jeanette (volgend jaar weer naar het 
SSIEM?),, Jos, Leila, Marit, Michiel, Pedro, Sander, Sietske, Stephan en Wouter, veel succes 
mett julli e onderzoek en bedankt voor de gezelligheid! 

Bestee Jolein, ik heb veel zin om samen wat van de 'oxidatieve stress' te maken. Succes met 
jee promotie. 

Bestee Annelies, gelukkig kun je niet alles op m'n voorhoofd lezen, maar zo af en toe is het 
bestt handig. Dank je voor alle hulp. Marjan, Nabila en Wendy, julli e ook bedankt. 

Bestee Iet, Maddy en Susan, bedankt voor alle hulp en de gezellige praatjes door de jaren 
heen. . 

Bestee Albert, André, Annemieke, Arno, Ben, Gerrit-Jan, Henk, Ingrid, Jeroen, Jörgen, 
Joyce,, Rinus, Lia, Lida S., Lida Z., Liny, Luminita, Mark, Nico, Peter, Rally, René, Ries, 
Rutger,, Sjoukje en Wilma, julli e allen ook bedankt. 

Bestee Ilse en Yvette, met veel plezier denk ik terug aan de gezellige tijden die we hebben 
gehad.. Ik hoop dat we onze etentjes kunnen voortzetten zodra jij , Ilse, terug bent in 
Nederland.. Yvette, bedankt voor alle TBARS-bepalingen. 

Verderr wil ik de mensen van de afdeling Biochemie, Nico en de medewerkers van het 
sequence-lab,, en de Exhepers bedanken voor alle hulp en gastvrijheid. 

Lievee papa, mama en Tessel, julli e onvoorwaardelijke liefde, steun en interesse hebben 
ervoorr gezorgd dat ik ben wie en waar ik nu ben. Het is onmogelijk in woorden te vatten 
watt julli e allemaal voor me hebben gedaan. 
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Lievee opa, helaas ben je er niet meer om de eerste stap mee te maken naar mijn professor-
schap,, waar jij zo heilig van overtuigd was. 

Ookk de rest van mijn familie heeft uit de verte mijn vorderingen gevolgd en me 
aangemoedigd.. Dank daarvoor/Thanks. 

Lievee Fred, mijn steun en toeverlaat, zonder twijfel ben jij het beste wat mij is overkomen 
tijdenss mijn promotietijd. Ik ben je heel dankbaar voor alles wat je de afgelopen jaren voor 
mee hebt gedaan (te veel en te bijzonder om op te noemen!). 

Sacha a 
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