
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Mutant ubiquitin and the proteasome in Alzheimer's disease

de Vrij, F.M.S.

Publication date
2005

Link to publication

Citation for published version (APA):
de Vrij, F. M. S. (2005). Mutant ubiquitin and the proteasome in Alzheimer's disease. [Thesis,
externally prepared, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/mutant-ubiquitin-and-the-proteasome-in-alzheimers-disease(f66c6bc0-02c0-4cac-93cf-8edf36e942d5).html


| 8 22 DANKWOORD 

Dankwoord d 

Dusssssss.... daar is ie dan, het dankwoord! 
Alss eerste en laatste mijn eigen pipo. Ro, zonder jou was dit boekje 
enn het leven nooit zo mooi geworden, bedankt voor alles. 
Ikk heb in totaal zo'n 5,5 jaar rondgelopen op het NIH en heb het er 
ergg naar mijn zin gehad. Ik wil iedereen op het instituut bedanken 
voorr het hoe dan ook bijdragen aan dit proefschrift en aan de fijne 
atmosfeer. . 
Elly,, naast veel gezelligheid en geklets heb ik veel te danken aan 
jouww begeleiding en veel van je geleerd. Het is bijzonder hoe je 
inn alle drukte toch altijd klaar staat voor vragen en altijd nog iets 
positiefss weet te halen uit resultaten die ik soms zelf helemaal niet 
zagg zitten, met mijn 'typische-Femke-experimenten' ... 
Fred,, ook ji j bedankt voor je begeleiding en vriendelijkheid en ik zal 
dee mysterieuze labuitjes zeker missen. 
Mijnn promotoren Dick en Joost, bedankt voor julli e interesse, hulpvol 
commentaarr en adviezen. 
Kamergenotenn Suresh. Tam en Reinko (en Susan en Guus uit 
vroegerr tijden), ik heb genoten van onze 'mannenkamer' . Reinko, 
mijnn nimfje haha, bedankt voor al het lachen tussen de experimenten 
door,, de gezellige etentjes met z'n vieren (Liesbeth, we komen nog 
vaakk chocolade-fonduen!), en dat je mijn paranimf wil zijn. Het OIO-
viertall  zoals het begon in de groep, bedankt voor de gezelligheid. Die 
44 namen: 'Remko, Reinko. Renske, Femke' hebben nog al eens 
watt naamsverwisselingen met zich meegebracht. 

'Mij nn studenten' en inmiddels gewaardeerde collega's Paula en 
Karianne,, het was een genoegen en vooral ook gezellig om met julli e 
tee werken. Jullie hebben allebei bergen werk verzet tijdens julli e 
stage,, waarvan veel ook in dit boekje staat, bedankt. 
Jacqueline,, ik heb veel van je geleerd, waar zou het lab zijn zonder 
jou!!  David, wandelende encyclopedie en chemisch wonder, bedankt 
voorr al je experimentele hulp, je kookkunsten en je gezelligheid. 
Dee hele neuroregeneratie-groep, met een speciaal plekkie voor 
koppelss Floris en Frenske, voor alle gezellige borrels en etentjes. 
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Wilmaa en Tini, bedankt voor julli e taai-correcties en promotie-
geregel-hulpp als ik mijn hoofd weer eens om de deur kwam steken. 
Ronaldd voor hulp met de humane plakken en de discussie van dit 
proefschrift.. Joop, bedankt voor je imaging-hulp en je glimlach op de 
gang,, een extra Mona Lisa glimlach voor jou! 
Dee groep in Stockholm wil ik bedanken voor hun grote gastvrijheid. 
Nico,, ook bedankt voor de discussies en voor het plaatsnemen in 
mijnn commissie. Kristina-Sasjt/a and crazy-happy-Spanish-\7ictor\-a. 
hopee to keep meeting as friends, always enjoy your company. 
Mij nn 'nieuwe lab' in Rotterdam, ik ben blij dat ik weer in een leuke 
groepp mensen terecht ben gekomen, nu kan ik me volledig op de 
Fragile-XX gaan storten. 
All  mijn vriendjes en vriendinnetjes, en ook m'n toneelcluppie Port 
Betaald,, bedankt voor julli e vriendschap en de nodige gezellige 
afwisselingg tussen het werk door. Lieve Renée, bedankt dat je mijn 
paranimff  wil zijn. 
Tenslottee kan ik hier niet ontkennen dat er voor mij een zwarte 
schaduww over deze promotie hangt. Wat zou mijn moeder trots zijn 
geweest,, ze had erbij moeten zijn, ik zal haar missen. 
Aafke,, bedankt dat je altijd geïnteresseerd bent in die saaie rommel 
waarr ik me mee bezig hou. Pap, ji j bent zeker weten trots voor twee, 
jee hebt me als wetenschappertje-in-de-dop van kleins af aan in mijn 
nieuwsgierigheidd gestimuleerd en staat dus letterlijk aan de wieg 
vann dit proefschrift. 

ENN NU IS HET AF, pipo ga je mee dansen? 
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