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Dankwoord 

Aan het einde van dit boekje wil ik graag de mogelijkheid benutten om een aantal 

mensen te bedanken zonder wiens steun dit boekje niet tot stand was gekomen of wiens 

aanwezigheid mijn AIO periode heeft opgefleurd. 

Allereerst mijn promotor Wilmar Wiersinga die mij heeft geleerd kritisch te zijn om zo 

geloofwaardig mogelijk over te komen. Vervolgens mijn co-promotor Onno Bakker, van 

wiens nuchtere kijk op zaken en creativiteit in het lab, ik veel geleerd heb. De leden van 

de promotiecommissie en in het bijzonder Jan de Vijlder wil ik graag hartelijk bedanken 

voor het zitting nemen in de leescommissie en het beoordelen van het manuscript. 

Het begon allemaal met z'n achten in de AIO kamer. Iris, jij was al snel weg al bleef 

de stapel op jouw bureau nog lang herinneren aan je aanwezigheid. Gelukkig hadden we 

toen al genoeg basis voor een goede vriendschap. Wij vormden dan ook een juist even

wicht met Leon en Behrouz die ons graag wegwijs maakten in de onderzoekswereld en 

o.a. leerden dat je op een hotelkamer bij voorkeur een kimono draagt (hoewel dat in de 

congreshal ook best bleek te kunnen). Erwin, jij was altijd attent en het was echt een 

gemis toen je weg was. Hanneke, dank voor de warmte en gezelligheid toen we alleen 

met "de mannen" overbleven. Nog nooit zag ik iemand zo snel Nederlands leren als Ivo. 

Samen met José zorgden jij voor wat temperament op onze kamer. Sebastiaan en Hen-

rike, het was kort maar krachtig en dankzij jullie komst is het in de AIO kamer nu echt 

goed toeven. 

Het laboratorium heeft zich tijdens mijn onderzoeksperiode ontwikkeld van klein

ste opslagruimte van dure apparaten en talrijke medewerkers tot een complex van ge

scheiden labruimtes met werkplekken te over en oneindige mogelijkheden tot opslag. 

De bevolking van het lab bestond uiteindelijk hoofdzakelijk nog uit vrouwen. Joan, fijn 

dat jij mijn paranimf wil zijn want met jouw hulp is het voorheen ook altijd goed geko

men. Ik heb er alle vertrouwen in dat jij zelf een prachtig poefschrift zal schrijven. Mijn 

onderzoek kwam pas echt op stoom na de komst van Anita wiens daadkracht voor mij 

aanstekelijk heeft gewerkt. Daarnaast was zij de ideale uitlaatklep en altijd boordevol 

adviezen die ik erg zal gaan missen. Mieke en Marianne vormen het warm kloppend hart 

van het lab. Dank voor jullie ondersteuning, zowel de opvang in het begin als de hulp 

in de uitvoering aan het eind. Adriano, you came all the way from Brazil to our lab for a 

practical training and you did amazingly well. It was fun to be your teacher. Masja, Marit, 

Lodewijk en Xander, het was altijd gezellig met studenten op het lab. Erik, Mariëtte, 

Ilonka, Els, Marja en alle anderen van het Endo-lab wil ik hartelijk bedanken voor alle 

hulp die ik heb gekregen, net als Joost, voor de hulp met de muizen. 
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Natuurlijk wil ik ook alle anderen van de afdeling Endocrinologie hartelijk bedanken 

voor alle samenwerking. Mark, Eric, Jantien, Bente, Thea, Nathalie en Anneke, voor de 

discussies tijdens de research besprekingen. Marga, Martine, Renee en Julie voor aller

hande hulp. 

De mensen van de "Kinderendo" hebben mij vaak geholpen met bruikbare tips of 

het uitlenen van spullen. Jullie waren altijd dichtbij, ondanks het feit dat wij mijlen ver 

moesten lopen om onze printjes op te halen in jullie kamer. 

Voor het verstrekken van bijzonder materiaal en het meewerken aan dit proefschrift 

wil ik Theo Visser, Robin Peeters en Greet van den Berghe hartelijk bedanken 

I'd like to thank Natasha Kralli for our talk in Snowbird which initiated our collabo

ration on PGC-1 and the thyroid hormone receptor. Thanks for your support and it's a 

pity that I will not finish the experiments in your lab. 

Tenslotte al mijn vrienden en familie die mij het leven aangenaam maakten: Marjolein, 

jij voelt als geen ander aan hoe je iemand moet supporten. Ik ben er trots op dat je 

m'n paranimf wil zijn. De etentjes met jou en Tatjana zijn inmiddels uitgegroeid tot 

een waardevolle uitwisseling van co-assistent/ promotie frustraties en bijbehorende le-

vensproblematiek en hopelijk gaan we hier nog lang mee door. Florine, Femke, Nicolien, 

Milet en Sabine, jullie stonden altijd garant voor de gezelligheid en broodnodige afleiding 

van de wetenschap. Fem, jij vooral bedankt voor het ontwerp van mijn boekje en alles 

wat daar bij kwam kijken. Jaap-Willem bedankt voor de uitleen en uitleg van het lay

out programma. Een speciaal verzoek tenslotte aan de Heeren van DA om mij nu als 

buitengewoon gepromoveerd lid toe te laten tot dit illustere gezelschap. 

Jo & Marion, jullie hadden altijd een luisterend oor en dachten graag mee. Bovendien 

heeft jullie begrip (of het met mij gedeelde onbegrip) voor bepaalde situaties mij bij

zonder gesteund gedurende de periode van mijn onderzoek. 

Papa, mama, Fleur, Gwen, Joost en Frank de hechte band in ons gezin is de pijler van 

mijn bestaan. Dankzij jullie sta ik onbezorgd en positief in het leven en daar ben ik jul

lie zeer dankbaar voor. De vakanties in Chatel waren altijd hét moment op weer even op 

te laden. 

Igor, met jouw scherpe geest, liefde en trouw ben je in alle opzichten de man van mijn 

leven. Ondanks het feit dat ik je nooit een compleet bevredigende uitleg van mijn onder

zoek kon geven, wist jij gelukkig direct hoe je mijn onderzoek beter kon omschrijven. 

Net als dat jij vond dat support op allerlei manieren gegeven kan worden. Inderdaad, 

daar kan geen bloemetje tegenop 
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