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Dankwoord

Het is dan wel mijn naam die prijkt op de voorkant van dit boekje, maar het werk 
tussen de kaft is het werk van velen. Ze zeggen dat vele handen licht werk maken. Ik 
heb de afgelopen jaren niet als de lichtste jaren ervaren, maar ook zeker niet als heel 
zwaar. Ze waren bovenal leerzaam, bijzonder, stimulerend en gezellig. Ik wil met deze 
laatste woorden in dit proefschrift mijn dank en waardering uitspreken aan iedereen 
die mij direct of indirect heeft bijgestaan. De mensen die bijgedragen hebben door 
het doen van proeven, de meedenkers, de plezier verschaffers, de richting gevers en 
de mensen die er gewoon voor me waren als dat nodig was. 

Geachte professor Aerts, beste Hans. Jij overtuigde mij om bij de afdeling biochemie 
te komen werken met een super enthousiast verhaal waarin jij voor ogen had hoe 
het remmen van glycosphingolipiden synthese de wereld van diabetes zou gaan ver-
lossen. Mijn beslissing om aan dit project te beginnen was snel genomen. Gedurende 
de afgelopen jaren heb ik jouw enthousiasme vaak mogen meemaken en ik vond dat 
altijd zeer stimulerend. Jouw ijzeren geheugen, creatieve blik en enorme biochemi-
sche kennis zijn een snelkookpan voor hypotheses waar ik rijkelijk uit heb mogen 
putten. Ik zal nog vaak terug denken aan de lange discussies die we voerden en ik wil 
je bedanken voor de mogelijkheid die je me hebt gegeven om bij jou op de afdeling 
onderzoek te mogen toen. 

Geachte professor Groen, beste Bert. De allereerste keer dat ik jou zag stond 
je verkleed als Sinterklaas voor m’n neus (ik wist echt niet wie je was) en moest 
ik voor je zingen in ruil voor pepernoten. Toen al wist je me te overtuigen dat 
ik dat gewoon moest doen. Die overtuigingskracht en jouw heldere en praktisch 
ingestelde blik hebben mij snel aan het schrijven gezet wat leidde tot een eerste 
publicatie. Ik heb erg veel van jouw systematische aanpak geleerd, maar ook heb je 
me het belang van netwerken duidelijk gemaakt. Jij sleepte me overal mee naartoe 
om m’n werk te delen met anderen en om contacten te leggen. Dankzij jou heb ik 
Alan Tall ontmoet, mijn toekomstige baas. Ik dank je voor de prettige samenwerking, 
en wie weet kruisen onze paden in de toekomst weer.

Geachte doctor Boot, beste Rolf. Misschien was jij het wel die voor mij de doorslag 
gaf om bij de biochemie te komen werken. Ik kende je natuurlijk al van mijn stage 
periode en wist dat ik aan jou een goede meedenker had. Jouw deur was de laatste 
jaren ondanks wat interne verhuizingen nooit ver van de mijne en stond altijd open 
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als ik je weer es wat wilde vragen. De antwoorden typisch Boot’s: kort maar helder 
en krachtig. Dankjewel voor alle input in het onderzoek.

Geachte professor Oude-Elferink, professor Wanders, professor de Vries, profes-
sor van Meer, dr. Stroes, en professor Havekes. Hartelijk dank voor het kritisch 
doorlezen van mijn proefschrift en de bereidheid om zitting te nemen in de 
promotiecommissie. 

Mijn lieve collega’s van de biochemie. Dankzij jullie ging ik met plezier naar m’n werk, 
aan het werk en naar de koffi ekamer voor een pauze vol grapjes en lekkere koekjes 
(Romana, bedankt). Marri, Peter, Judith, Shreyas, Wilma, Anneke: jullie hebben me de 
de fi jne kneepjes van het vak geleerd. Saskia, jij kan alles. Succes met wat je ook kiest 
om te gaan doen in de toekomst. Nick, jouw energie werkt aanstekelijk. Jammer dat 
we niet vaker naast elkaar hebben gestaan op het lab. Marielle, Duco, Annette, Ans, 
Marco, Carlie, de ‘Carlies’, dr. Guy, Elisa, Annette, Fred, Dave, Boris, ik heb me dankzij 
jullie erg thuis gevoeld op de afdeling. 
Florance, hope to meet you again someday in the athero- or climbing world. Cindy 
en Roelof, de muizen vrienden. Jullie harde werken heeft mooie studies opgeleverd 
waarvan een aantal terug te vinden is in dit proefschrift. Cindy, ik ben bijzonder 
dankbaar dat ik het werk van jouw stage opdracht heb mogen verwerken in “ons” 
stuk (hoofdstuk 7). 
Tineke: dat klot* eiwit waar we zo hard op hebben staan ploeteren. Jij hebt heel wat 
proeven gedaan maar uiteindelijk moesten we besluiten dat wat we wilden niet ging 
lukken met deze eiwit familie. Bedankt voor het doorstaan van alle frustraties en 
eindeloze transfecties en IP’s. Helaas konden we er geen mooi verhaal van maken 
maar komt het nog even terug in de discussie. En wie weet gaat de nieuwe garde er 
nog mee vandoor? 
Laura, een paar nuttige handen erbij op het lab en een serieuze meedenker. Jij hebt 
mij enorm geholpen door een onderzoekslijn uit te pluizen. Jouw resultaten waren 
zoals we zeggen zwart wit en lieten geen ruimte voor twijfel bij de interpretatie. Ik 
heb er vertrouwen in dat je een heerlijke carriere als wetenschapper tegemoet kan 
gaan. 
Kamergenoten uit K1-112, Carlos, Milka, Mirjam. We hadden aan weinig woorden 
genoeg om altijd een supergezellige kamer te hebben, hoewel het soms wel ondra-
gelijk warm werd als we met z’n allen liepen te zweten om een artikel af te maken. 
Koffi etijd dan maar? Het was een bijzonder productief jaar zo met z’n  4-tjes. 
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Lieve Mette en Mirjam, mijn paranimfen. Wat fi jn dat jullie straks naast me staan op 
24 november. Mirjam, we hebben de laatste maanden intensief samengewerkt en jij 
ging me al voor in de plechtigheid die bij een promotie hoort. Met jouw kennis van 
zaken voel ik me werkelijk gesterkt tegenover de commissie. Ik heb erg veel van je 
geleerd en bewonder je vastberadenheid en doorzettingskracht in het onderzoek. 
De gezamelijke congres bezoekjes, dagelijkse metro ritjes en kopjes cappuccino 
waren erg gezellig. Mette, dat jij mijn paranimf moest worden stond voor mij al 
heel lang vast. Jij bent degene die al jaren nauw betrokken is bij alle grote en kleine 
gebeurtenissen in mijn leven; van gezamenlijk op stap en afstuderen, tot verhuizingen 
en trouwfestijnen. Nu ga je zelfs de emigratie meemaken door met ons mee af te 
reizen naar de U.S. Ik vind het geweldig dat je er bent en ook bij deze mijlpaal weer 
naast me staat.

Het AMC is een groot ziekenhuis met vele afdelingen. Ik ben blij dat ik met een 
aantal afdelingen heb kunnen samenwerken. Vassilis, de griek. Jij deelde mijn klotho 
avontuur en frustraties maar voor jou zit er uiteindelijk wel een mooi stuk in. 
Wanneer gaan we grieks eten om de goede afl oop te vieren? Jan Aten, bedankt 
voor je praktische adviezen en technische hulp. Het is een mooi verhaal geworden. 
Sander, ik heb bewondering voor wat jij allemaal kan en doet. Jouw steuntjes in de 
rug hebben me enorm geholpen. 

Vrienden en familie. Promoveren kan heel egoïstisch zijn. Er gaat een boel tijd en 
energie zitten in je werk. En soms ben je daardoor niet zo helder, gevat en grappig 
als je wel zou willen zijn op de sociale momenten. Jullie hebben me nooit een stro-
breed in de weg gelegd om mijn doel na te streven. Mam, pap, jullie zijn onmisbaar 
geweest. Ik vind het fantastisch wat jullie voor me hebben gedaan, en dan bedoel ik 
niet alleen het feit dat jullie elke dinsdag op Elmer pasten. 

Joris: jouw bijdrage aan dit proefschrift is (onzichtbaar) wel het grootst geweest. 
Dankjewel voor jouw onvoorwaardelijke steun bij alles wat ik doe. Ik kijk uit naar 
de tijd met ons drietjes samen in New Yok.




