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Dankwoord 

Dankwoord 

Vrijwel elk proefschrift eindigt met de woorden dat dit proefschrift niet tot stand gekomen 
zou zijn, zonder de hulp van velen. Ook voor mij hebben veel mensen een zeer belangrijke rol 
gespeeld gedurende de afgelopen 4.5 jaar tijdens mijn promotieonderzoek. 
De wil graag beginnen bij mijn co-promoter: Jack Groot. Beste Jack, je bent altijd zeer 
motiverend geweest en stond altijd direct klaar om problemen en vragen op te lossen en te 
beantwoorden. Ik kon altijd bij je binnenlopen en kreeg meteen antwoorden en bijles over de 
fysiologie en ook de stukken die ik bij je inleverde werden bijna meteen nagekeken. Ook toen 
het mis ging met het eerste NPY project en ik bijna wilde stoppen met de wetenschap, heb jij 
me weer enthousiast gemaakt voor het TNFa gebeuren en met succes! Naast de interesse voor 
mijn werk, was je ook altijd zeer geïnteresseerd in de dingen die naast het werk gebeuren wat 

ik zeer waardeer Ik ben ook dan ook erg blij dat ik de komende 3 jaar nog met je mag 

samen werken. 

Mijn promotor Prof. Fernando Lopes da Silva wil ik bedanken voor de interesse en het lezen 

van mijn manuscripten. 

In een adem wil ik hier noemen mijn twee rechterhanden: Helen Meijer en Claudia van der 
Burg. Zonder jullie fantastische inzet, was dit boekje er niet geweest. Beste Helen, ik vind het 
erg fijn dat je mijn paranimf wilt zijn en me nog 1 keer wilt bijstaan tijdens de verdediging 
van dit proefschrift waar jij een heel groot aandeel in hebt gehad. Je kwam in een periode dat 
het eerste project niet wilde lukken. Wat hebben we vaak gezegd: "daar heb je Murphy weer". 
We hebben een lange periode gemeten zonder enig resultaat te behalen, maar toch samen veel 
lol beleefd! Gelukkig ging de start van het tweede project zeer vlot en je hebt daar een enorme 
bijdrage aan geleverd! Helaas stonden andere groepen ook voor je in de rij en dat zegt genoeg 
over je kwaliteiten. Maar nu je weer richting Amsterdam komt, kunnen we je weer wat vaker 
zien. Beste Claudia, je hebt het werk van Helen geweldig overgenomen en bent meteen zeer 
zelfstandig en enthousiast begonnen aan je eerste baan! In de laatste maanden hoorde ik vaak: 
"Jij moet nu echt gaan schrijven, ik maak dit wel af'. En je kreeg vaak te horen: "eigenlijk 
moet dit ene proefje nog gebeuren". Je deed dat steeds maar weer zonder klagen! We kunnen 
nu gelukkig weer gezellig samen proefjes doen! En natuurlijk ook hartelijk dank voor je hulp 
bij het ontwerpen van de kaft samen met Pepijn! Ik vind het erg mooi geworden...Bij deze 
Pepijn: hartelijk dank hiervoor (ondanks dat mijn computer niet meer wilde is het toch 
gelukt!) 
Ik wil de "wandelende lipiden-encyclopedie" Teun Munnik hartelijk danken voor de 
uitgebreide bijdrage aan dit proefschrift. Beste Teun, je hebt ons enorm geholpen met de 
phospholipid bepalingen. Ik heb de laatste twee jaar enorm veel van je geleerd, en ik denk dat 
onze samenwerking wel "vruchtbaar" genoemd mag worden, gezien de drie hoofdstukken in 
dit proefschrift die eruit zijn voortgekomen. Als ik tegen mijn collega's zei: ik loop even bij 
Teun binnen (je deur stond ook altijd open), wisten ze dat het wel even kon duren voordat ik 
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weer terug was, want dan kreeg ik weer uitgebreid bijles in de "lipidologie". Ik hoop dat we in 
de toekomst vaak zullen blijven samenwerken. 

Mijn overige directe collega's en kamergenoten wil ik ook hartelijk danken voor de gezellige 
tijden op het lab en op de kamer. Annette, samen hebben we diverse congressen bezocht wat 
altijd erg gezellig was! Succes jij nu met de laatste loodjes van jouw boekje! Jo, jij bedankt 
voor alle gezellige tijden op het lab en in de kamer: je hebt mij als medisch bioloog, hopelijk 
toch wat kunnen bijbrengen van de "echte" biologie. Ik weet nu echt wel het verschil tussen 
een boterbloem en een paardenbloem...Jürgen, je zorgde altijd weer voor hilariteit: epjes en 
falconbuizen laten ontploffen als er weer droogijs was (waar ik van bleef schrikken...). Je 
computerkennis kwam ook regelmatig van pas: vooral nadat notabene Jack me een virus had 
gestuurd tijdens de laaste dagen van het schrijven van dit boekje ! Allemaal hartelijk dank 
voor het vertrouwen dat jullie altijd in me hadden: de bloemen die ik kreeg tijdens de laatste 
loodjes hebben enorm geholpen! Ik ben blij dat ik ook nog een aantal jaren met jullie de 
kamer en het lab mag delen! 

Ik heb de afgelopen 4 jaar twee studenten begeleid tijdens hun eerste stageperiode. Rachel, 
helaas kwam je op een moment dat het met het NPY project niet zo goed liep, maar toch heb 
je nog leuke resultaten kunnen produceren die helaas niet meer in dit proefschrift zijn 
verwerkt. Rob, de opzet van de DAG assay is uiteindelijk toch gelukt: en daar ga je nu zelf, en 
ook wij mee verder. Nu nog even de resultaten afwachten. 

De overige (ex-)collega's en medewerkers van de Anna's hoeve, die zijn of haar bijdrage 
heeft geleverd aan dit boekje, in wat voor vorm dan ook, wil ik ook graag bedanken, (expliciet 
de koffiehoek derde verdieping: altijd werd er wel een reden verzonnen om weer taart te 
halen...). 

Naast het werk op de Anna's hoeve, zijn er een heleboel andere mensen geweest die een 
belangrijke rol hebben gespeeld tijdens de afgelopen periode van 4.5 jaar. 

Lieve Marion en Arno, altijd waren jullie er: om zowel goede als slechte momenten te delen 
met ons. Jullie hebben zo'n beetje dezelfde gedachten als wij: genieten nu het nog kan. Helaas 
dit jaar niet skieën met jullie, maar ik weet zeker dat dat er nog een keer van komt. Arno, ik 
ben er trots op dat jij straks mijn paranimf wilt zijn. 

Sharon en Marijn, lieve meiden: wat heb ik altijd genoten van de gezellig meidenavondjes in 
Utrecht, Den Bosch of Nijmegen! Laten we dat vooral zo volhouden, ondanks dat we wat ver 
uit elkaar wonen. Bedankt voor alle medeleven tijdens moeilijke momenten! 
Ilse, vooral in de laatste fase heb je me enorm gesteund en opgebeurd: je wist precies hoe ik 
me op bepaalde momenten voelde, omdat je het zelf een jaar eerder had meegemaakt: dat 
heeft enorm veel geholpen, naast natuurlijk gezellige avonden om gewoon rustig bij te praten. 
Ik vond ons weekendje Parijs zeker voor herhaling vatbaar! 
Birgit, nu het weer wat rustiger is geworden zullen we weer meer tijd hebben om samen 
gezellige dingen te gaan doen! Bedankt voor de gezellige avonden na het werk, en natuurlijk 
voor de vele leuke mailtjes, waardoor we toch een beetje op de hoogte bleven van eikaars 
belevenissen. 
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Richard, ook jij bedankt voor de vele gezellige avonden en uitjes: ik wens je heel veel succes 
toe daar aan het andere eind van de wereld! 

Mijn ex-huisgenote Cristina, dear Cristina: four years we have shared the same house: it was 
not always easy to live with two stressing girls in one house, but I have learned a lot from 
you, and enjoyed our time together in the Gansstraat (and also the time Eduardo was living 
with us!). 

Verder overige (hockey) vrienden en vriendinnen, die ik allemaal niet heb genoemd, die de 
laatse jaren voor de nodige afleiding hebben gezorgd. 
Mijn ouders en zus Esther wil ik bedanken voor het feit dat ze me altijd de mogelijkheid 
hebben gegeven dat ik in alle rust zonder zorgen kon studeren en promoveren. 

Last but not least: lieve Rob: ik ben jou nog het meeste dank verschuldigd: je hebt altijd 
vertrouwen in me gehad, ook al was dat soms bij mij ver te zoeken. De laatste jaren zijn niet 
makkelijk geweest en ondanks dat heb je altijd tijd en aandacht voor mijn promotie- (en 
andere) perikelen gehad. Ik vind het ook fantastisch dat we nu iedere dag bij elkaar zijn en 
eindelijk veel meer tijd samen hebben om te genieten van een heleboel leuke dingen... zoals 
jij voor mij schreef in jouw boekje: "like bijou...". 

Liefs, 
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