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Dankwoord
Mijn promotores Prof. dr. Hans Pannekoek en Prof. dr. C.J.M. de Vries. Beste Hans en beste 
Carlie, door jullie blind vertrouwen in mij als arts in het laboratorium kreeg ik de kans cellulaire 
en moleculaire biologie te bedrijven in hun volle omvang. Oprecht voel ik mij na meer dan 
4 jaar worstelen in het lab naast arts ook moleculair bioloog. Het is rijkdom om geschoold 
te zijn door zulke gedreven en scherpe wetenschappers. Ik bewonder jullie diepgaande 
motivatie tot het ontrafelen van de biologie van de vaatwand en de grondige aanpak die 
daarbij hoort, waarbij het gebruik van innoverende moleculaire technologieën centraal staat. 
Voor menig promovendus op het lab (en dat waren niet alleen maar artsen!)  waartoe ik ook 
behoor, bleek dit een bijna onneembare vesting met een uiteindelijk wonderbaarlijke afloop. 
Carlie, geweldig om jou nu ook als promotor in mijn proefschrift te hebben! Dank voor je 
ondersteuning en voor het eindeloos aantal inspirerende discussies die wij hebben gevoerd. 
De veerkracht nodig om de talloze (goede en minder goede) ideeën die eruit voortvloeiden op 
te vangen was groot, maar mijns inziens hebben we er uiteindelijk succesvol een selectie van 
gemaakt. Uniek waren onze afdalingen in de Rockies met veelzeggende namen als “Eagle 
Ridge”. Hans, dank voor je immers kritische en opbouwende adviezen en scherpe tekstuele 
suggesties ook na je emeritaat! Het is een eer om jouw laatste promovendus te zijn!

De leden van de promotie commissie Prof. dr. J.M.F.G. Aerts, Prof. dr. L. Badimon, Dr. 
E.N.T.P. Bakker, Prof. dr. Th.J.C. van Berkel, Prof. dr. M.M. Levi en Prof. dr. R.J. de Winter 
wil ik bedanken voor het kritisch doornemen van het manuscript en hun bereidheid zitting te 
nemen in mijn promotie commissie. Beste Marcel, jij was degene die het vertrouwen in mij 
had dat ik me naast medisch specialist ook kon bekwamen in de moleculaire biologie en wat 
resulteerde in mijn promotie traject in de Pannekoek-groep. Mijn dank hiervoor.

In het bijzonder wil ik een aantal mensen van het “de Vries”-lab bedanken, die een grote 
bijdrage aan het proefschrift hebben geleverd. Thijs, wij vormden samen een uniek 
onderzoeksduo, dat na een wat aarzelende start zich ontpopte tot een “figuren-machine”. Ik 
vond het zeer prettig om met je samen te werken, veel dank hiervoor en het is een eer om je 
paranimf geweest te zijn. De zeil- en racefietstochtjes waren onvergetelijk en voor herhaling 
vatbaar, hopelijk al in Lausanne! Claudia, om het kort samen te vatten, als ik jou toch niet had! 
Als “Queen of Cloning” was je onmisbaar en je bijdrage aan de genetische associatie studies 
is groot. Legendarisch was de Bontiel fabriek, de productielijn voor de massale hoeveelheid 
virus die we nodig hadden! De Rocky experiences in de witte poeder waren onbeheersbaar 
cool! Mariska, voor talloze experimenten en logistiek was je ondersteuning onmisbaar en 
de vaatoperaties in het muizen huis onder genot van Sky radio zal ik nooit vergeten. Dank 
hiervoor! Karin en Vivian, als voorgangers en doorstarters op het lab hebben jullie een 
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gedenkwaardige rol gespeeld. Ook de andere (ex-)collega’s van het lab zijn onvergetelijk: 
Anita, Anouk, Babu, Bianca, Farid, Germaine, Goran, Jasper, Katrijn, Maaike en Maarten: 
dank voor jullie gezelligheid, ondersteuning en adviezen. 

Niet te vergeten zijn mijn collega onderzoekers van het voormalige “Pannekoek”-lab: Hans 
van T, jij was de enige andere arts tussen het die-hard lab geweld en daarin ben je een dierbare 
bondgenoot gebleken! Reinier, als student schreef je bij mij je scriptie en toen al wist ik dat 
je een getalenteerd onderzoeker was en niets is minder waar gebleken. Ze boffen met je 
in Frankfurt! Joost, je bereidheid “even te checken” of de NR4As op de microarrays nog 
wat interessants lieten zien in combinatie met je vrolijke noot op het lab, maar zeker ook 
in Papendal en de  EVGN Summerschool zijn onvergetelijk. Jakub, een Tjech op het lab is 
een enorme verrijking gebleken. Je siRNA kunsten hebben zijn weerklank gevonden, maar 
bovenal de biertjes in café De Wilde Man waren een genoegen. Wanneer zien we elkaar in 
Bohemen? Tevens: Anton, Oscar, Ruud en Rob D. de verschillende congressen, feestjes en 
andere gelegenheden waren onvergetelijk. De (ex-)promovendi, onderzoekers, maar zeker 
ook analisten, en andere collega’s van de afdeling Medische Biochemie wil ik hartelijk 
danken voor hun essentiële ondersteuning gedurende de afgelopen jaren! 

Verscheidene samenwerkingen met andere afdelingen binnen en buiten het AMC 
hebben bijgedragen aan mijn proefschrift en mijn dank voor deze prettige en vruchtbare 
samenwerkingen is groot! Marcel Beijk, Saskia Rittersma, Karel Koch en Robbert de Winter 
en Douwe Pons en Wouter Jukema uit Leiden dankzij jullie GEISHA en GENDER populaties 
waren we in staat de genetische associatie studies te doen. Ted Bradley en Frank Baas jullie 
waren onmisbaar bij de MALDI analyses hiervan en Michael Tanck, je statistische kunsten 
zijn van grote waarde gebleken! Hanke Matlung, Erik Bakker en Stephan Peters, jullie 
remodeling en myograaf opstellingen en hulp daarbij waren kortweg geniaal! Ilze Bot uit 
Leiden en Erik Biessen uit Maastricht, dankzij jullie unieke, lokale transductie model konden 
we ook in vivo de functie van Nurr1 bepalen! Nuno Pires, Margreet de Vries en Paul Quax 
uit Leiden, dank dat wij van jullie het cuff model konden leren! Hella Aberson, Petra van den 
Pangaart, Arnold Spek en Tom van der Poll, dank voor jullie ondersteuning bij de MLPA en 
CBA-metingen, ze waren een meer dan gewenste aanvulling en een garantie voor heel veel 
data! Verder wil ik noemen Peter Westerweel uit het UMCU en Rachel van Beem en Peter 
Hordijk van Sanquin. Goda Choi, je digitale kunsten voor lay-out zijn zeer gewaardeerd.  

Dank ook aan mijn vrienden, die zo lang al mijn verhalen over het onderzoek hebben 
aangehoord en in het bijzonder mijn paranimfen, Daniel Koster en mijn broer Tjebbel Jan 
Maris die mij op de dag van mijn  promotie willen bijstaan!
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Lieve ouders, dankzij jullie ben ik wie ik geworden ben. En nog steeds staan jullie altijd voor 
mij klaar en zijn jullie een bron van wijsheden en onvoorwaardelijke steun.

Lieve Hanna, mijn vrouw, op jouw inspiratie, steun en liefde kan ik immer weer rekenen en 
samen met “onze kleine” in wording is leven met jou een godsgeschenk!


