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Dankwoord d 

Dankwoord d 
Ronald,, ik ben blij dat je van Arthur mijn telefoonnummer hebt weten los te peuteren en mij 
inn de metabole wereld hebt geïntroduceerd. De heb in de afgelopen 4 jaar veel van je geleerd 
enn jouw enthousiasme en kennis waren belangrijke drijfveren voor mij. De hoop dat ik ooit het 
enthousiasmee voor het vak kan overbrengen zoals jij . 
Hans,, de vriendschappelijke manier waarop je mij de afgelopen 4 jaar hebt begeleid was erg 
prettig.. Bedankt voor alle vrijheid die ik kreeg, maar ook voor de strakke hand waarmee je 
mijnn artikelen en proefschrift corrigeerde. Er zijn maar weinig mensen die zo goed kunnen 
schrijvenn als jij . Verder bedankt voor de tijd die je in andere projecten van mij hebt gestopt, 
zoalss het PMK artikeltje, het Straatsburg bezoek en de EMBO beurs. 
Joost,, wie had gedacht dat wij in dezelfde week zouden promoveren, maar eigenlijk is het de 
mooistee beloning na onze samenwerking. Leuk dat we ook paranimfen bij elkaar zijn. Jouw 
enthousiasme,, kennis en mooie verhalen vind ik geweldig en mede daarom was mijn 
promotietijdd erg leuk. De hoop dat we elkaar blijven spreken. 
Gerritt Jan, bedankt voor de prettige manier waarop je mij de basis van de enzymologie en 
jouww rekenmethodes hebt bijgebracht. Verder was de samenwerking ook altijd gezellig. 
Ries,, wat was dit proefschrift geweest zonder jouw ontdekking van mevalonzuur in de urine 
vann die ene HIDS patiënt? Gelukkig vind je dat ik nog beroemd moet worden. Bedankt voor 
dee samenwerking. 
Wietse,, bedankt voor de prettige samenwerking en je inbreng in het periodiek koorts 
onderzoekk van Joost en mij. 
Ger,, bedankt voor de gastvrijheid op het laboratorium pediatrische immunologie. Het is een 
leerzamee en gezellige tijd geweest. Ook Bert, Bwee-Tien, Tom en Annet van het periodiek 
koortss praatclubje, bedankt voor julli e inbreng. 
Dee gastvrijheid van andere laboratoria was onmisbaar. De wil met name noemen, het 
laboratoriumm pediatrische immunologie, Dirk Roos en de andere voormalig celchemisten van 
hett CLB, Niels van den Donk van de afdeling immunologie en hematologie van het UMC en 
dee biochemie afdeling, eerst vanwege de VMT faciliteiten, daarna voor het gebruik van de 
airfuge. . 
Mij nn stagiaires, Janet, Kirsten, Sjoerd (af en toe) en Hidde, bedankt voor julli e bijdrage aan 
mijnn onderzoek. De vond het leuk en leerzaam om julli e te begeleiden. 
Christiaan,, bedankt voor de bloedspot klus. 
Annemieke,, Daan, Fred, Jeanette, Jolein, Jörgen, Pedro, Sacha en Wouter (de AIOs), het was 
gezelligg op het lab en tijdens de etentjes, maar we moeten ons "the day after" wel afzonderen 
vanwegee de slechte adem. Sietske en Marit, mijn mede cholesterol AIOs, ik zal julli e verder 
onderzoekk met bijzonder veel interesse volgen. Succes met de promotie. 
Verderr is natuurlijk iedereen op het Lab GMZ (en ex-GMZ-ers) verantwoordelijk geweest 
voorr de aangename werksfeer, de gezellige koffiepauzes, enzovoort. De wil met name 
bedanken;; Rob, voor het altijd bereid zijn tot meedenken en helpen, Lodewijk, voor het 
regelmatigg leveren van goede kritiek, Simone, voor het meedenken en de praktische tips, 
Janet,, voor de vele sequenties en andere onmisbare hulp, Petra (de titel is iets anders 
geworden)) en Patricia, voor de hulp met de kweek, Iet, Maddy en Susan, voor het 
beantwoordenn van mijn simpele vragen over o.a. de fax en het versturen van manuscripten, 
Jos,, voor het drinken van verschillende soorten bier en hulp met van alles en nog wat, Rally, 
voorr het regelen van alles waar ik waarschijnlijk niets van weet, Fredoen, voor het college 
analytischee chemie en Wilma, voor verschillende GC-MS plaatjes. 
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Dee bridgeclub, bestaande uit Tommieboy, Fransjek en Méteo. Altij d gezellig en met bridge 
vann een voortdurend laag niveau, waarvoor ik voornamelijk verantwoordelijk ben. Op mijn 
feestjee gaan we eindelijk een keer samen dansen! 
Mirjam,, al jaren mijn beste vriendin, serieuze gesprekspartner, minder serieuze 
gesprekspartner,, mede filmliefhebber en dus ook paranimf. 
Pap,, mam en Joep, julli e hebben mij altijd gesteund. Ik ben blij dat we zo'n goed en gezellig 
contactt hebben. Joep, het zou relaxed zijn als we nog een keer samen gaan bergwandelen. 
Pieterr en Mette, bedankt voor de gezellige etentjes (asperges, mosselen en bokbier). Verder 
voorr het snel repareren van mijn computer (redden van mijn proefschrift), het bed, de 
koelkast,... . 
Katja,, gaan we nog een keer modellen maken? 
Guus,, Gijs en Jantiene, bedankt voor de vele gezellige etentjes. Hannie en Martien, Mark en 
Susannee en Jordy, bedankt voor de snelle acceptatie van een Limburger. 
Ookk mijn andere vrienden, Corina en Dennis, Michiel en Karen, Ralph, Nick, Hans, Audrey, 
Tjeerd,, de CP-club die zorgde voor sociale opvang, drank en etentjes. 
Jacqueline,, ondanks dat ji j een niet-AIO bent, begrijp je gelukkig mijn situatie helemaal. 
Jouww steun is onmisbaar. Ik denk dat onze relatie alleen maar sterker wordt en ik verheug me 
opp onze verdiende vakantie. Ik hou van je! 

Sander r 
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