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Dankwoord

Aan de vooravond van mijn promotietraject is de gedachte “vier jaar lang onderzoek 
doen in hetzelfde lab, zal ik het dan nog wel leuk vinden?” meerdere malen door mijn 
hoofd geschoten. Nu, vijf jaar later kan ik die vraag volmondig met “JA” beantwoorden. 
Het tastbare resultaat van deze leerzame en intensieve periode is het proefschrift dat 
je nu in handen hebt. Ondanks het feit dat het voelt als “mijn boekje”, zijn er heel veel 
mensen die ik op deze plek van harte wil bedanken voor hun bijdrage.

Ten eerste wil ik natuurlijk Ben bedanken voor de begeleiding en aanmoediging tijdens 
mijn gehele promotietraject, maar ook voor het afremmen en inperken waar nodig. Ik 
heb enorm veel geleerd van je kritische vragen en passie voor fundamentele wetenschap. 
Geweldig dat je deur altijd open stond! Hans, bedankt voor de steun op de achtergrond, 
fijn dat je mijn promotor wilt zijn. Carlo, een groot deel van dit proefschrift zou nooit 
het levenslicht gezien hebben zonder jou. Wat mij betreft was (en is) onze samenwerking 
perfect: twee nieuwsgierige enthousiastelingen die zoveel mogelijk proeven willen doen. 
Ik ben blij dat je mijn paranimf zult zijn! Maar wat betreft hartstocht voor de wetenschap 
kan niemand tippen aan Guy, misschien ook niet wat levendigheid betreft. Bedankt voor 
alle discussies over wetenschap/actualiteit/natuur/geschiedenis etc, die zal ik zeker 
gaan missen! Misschien zal jij de eerste paranimf zijn die door de promovendus in toom 
gehouden moet worden? Janny, jouw bijdrage aan dit proefschrift is enorm! Sinds we 
samen begonnen te werken zijn meerdere projecten dankzij jou in een stroomversnelling 
gekomen. Bedankt voor je doorzettingsvermogen, maar ook voor de gezelligheid. Een 
aantal van de spannendste momenten in de afgelopen jaren heb ik doorgebracht met 
Marlene achter de elektronen microscoop. Hopelijk kijk je met trots naar je plaatjes op 
de achterkant van dit boekje! Ik zal jou ook missen! Met veel plezier heb ik mijn studentes 
Dorien, Jolanda en Karien begeleid tijdens hun stages. Bedankt voor jullie inzet, 
zonder jullie was er geen carnitine project geweest en ik ben trots dat ik jullie begeleider 
mocht zijn. Andere mensen zonder wie het carnitine project er niet was geweest zijn 
Naomi, Fred en Ron en de mass spec mensen van afdeling Genetisch Metabole Ziekten. 
Eens een carnitine-addict, altijd...? Maar niet alleen voor het carnitine project heb ik 
geleund op de afdeling GMZ, want voor de oxidatieve stress hoofdstukken ben ik veel 
dank verschuldigd aan Wouter. Gradienten draaien en dan daarna nog Cobassen, het 
waren lange maar erg gezellige dagen. Frans en Rob, een wetenschapper in opleiding 
als ik moet de kunst toch een beetje afkijken en jullie waren dankbaar studiemateriaal. 
Bedankt voor de discussies en jullie kritische vragen. Chris, thanks for all the stupid (or 
brilliant) jokes and for listening to my grumbleling. I think I have copied your motto: Just 
Get On With It! Kasia, I really enjoyed our evenings of food & drinks. Travelling around 
Istanbul was so much fun! Iwona, you know how to handle a big project, whether it is 
plasmid construction of moving a family abroad. Aan het begin van mijn project heb 
ik veel geleerd van Els, onze Candida expert. Bedankt voor de fijne kneepjes! Saskia 
van “the other side”, bedankt voor de macrofagen en neutrofielen, jammer dat ze het 
proefschrift niet gehaald hebben. Veel sociale evenementen met als hoogtepunt de lab-
expeditie naar Vigo hadden we te danken aan Astrid. Dit proefschrift ziet er zo goed uit 
dankzij Alina en haar InDesign for Dummies. Een gezellig dagje is aan ons wel besteed! 
Natuurlijk mag ik stuiterbal Nick niet vergeten, zonder jou is lunchen wellicht sneller, 
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maar ook een stuk minder ver(s)makelijk. Ook Marielle, Annett en Duco bedankt voor 
de gezelligheid rond het middaguur. Just when I started to feel rather lonely in the lab, two 
new AIO’s were there to stir things up. Teja, I admire your perseverence, but remember 
fruit time! Areti, our very own Greek “mom”, you don’t need me to tell you to remind 
people about eating... Bastiaan, we ontmoetten elkaar toevallig, maar daar is toch een 
mooie samenwerking uit voortgevloeit. Marco, goed dat we samen een projectje zijn 
begonnen: immunologie en gist, daar zit toekomstmuziek in! Ik heb me altijd bijzonder 
welkom gevoeld op de afdeling Medische Biochemie: tijdens de labdagen, de borrels, de 
kerstlunches en gewoon dagelijks in de koffiekamer. Romana en Annette, bedankt voor 
alle goede zorgen! Professoren Ronald Wanders, Stanley Brul, Ronald Oude-Elferink, 
Joost Teixeira De Mattos, Ron van Noorden en Dr. Bastiaan Krom hartelijk bedankt 
voor het plaatsnemen in mijn promotiecommissie. Op deze plaats wil ik ook mijn 
waardering en dank uitspreken naar mijn ouders, Thea en P.C., die mij altijd de volledige 
mogelijkheden en ruimte hebben geboden om mijzelf te ontwikkelen. Ook de sponsering 
van dit proefschrift wordt erg gewaardeerd. Ik hou van jullie! Alle vrienden en familie 
bedankt voor de interesse, het medeleven en het begrip wanneer proeven toch langer 
duurder dan voorzien. Lieve Bjorn, jij lijkt wel als vanzelfsprekend aan te voelen wanneer 
je me kan bijstaan of wanneer je me beter de ruimte kan geven. Deze eigenschap is van 
onschatbare waarde geweest in dit laatste jaar van mijn promotie, bedankt daarvoor. Ik 
zie onze gezamelijke toekomst in Boston helemaal zitten!


