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systeem niet efficiënt genoeg is om de complement-gemedieerde ontsteking te 

beperken.  

Hoofdstuk 7 beschrijft het effect van complementremming in SOD1G93A muizen op 

overleving, gewicht en neurologische score. We laten hier zien dat C6 remming geen 

effect heeft op overleving, gewicht en neurologische score in mannetjes muizen. In 

vrouwtjes muizen laten we zien dat C6 remming wel enig effect vertoont op 

overleving en gewicht, maar niet significant verschillend van de controlemuizen. 

Daarentegen, heeft C6 remming wel een duidelijke effect op de neurologische score 

van vrouwtjes muizen. De behandelde vrouwtjes muizen hebben een lagere 

neurologische score dan de controles. Wij denken dat de behandeling niet heeft 

gewerkt bij de mannetjes muizen omdat deze tienvoudig hogere C6 waardes 

hebben. Wij suggereren dat een behandeling met een hogere concentratie van C6 

oligonucleotide een betere resultaat zal leveren. 

In hoofdstuk 8 worden de resultaten van alle hoofdstukken gerapporteerd en 

besproken.  
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Bij  een proefschrift hoort natuurlijk ook een dankwoord. Ik wil iedereen bedanken die 

een bijdrage heeft  geleverd aan mijn onderzoek en proefschrift. Daarnaast wil ik ook 

iedereen bedanken die me de afgelopen jaren heeft gesteund, geholpen en 

geluisterd heeft naar mijn getetter over van alles en nog wat. Ik heb mijn 

promotietraject met veel plezier doorlopen, bedankt voor alle mooie momenten!  

Allereerst wil ik mijn promotor Prof. Frank Baas en mijn co-promotors Prof. Pran K. 

Das en Dr. Valeria Ramaglia bedanken voor hun steun gedurende mijn 

promotietraject.  

Frank, bedankt dat je me in jouw lab de ruimte hebt gegeven me te ontwikkelen tot 

een goede onderzoeker. Ik mocht tijd vrijmaken om een persoonlijke beurs aan te 

vragen, congressen/bijeenkomsten bij te wonen en contacten te leggen met andere 

wetenschappers. Onze discussies over mijn wetenschappelijke data zijn zeer 

waardevol geweest voor mijn onderzoeken. Ik heb veel geleerd van jouw kritische 

blik en dit waardeer ik enorm. Bedankt! 

Pran, thank you for sharing your expertise on leprosy with me. I appreciate the time 

and effort you invested in me. I know you don’t like to work with computers, that is 

why we had long discussions over the phone about the papers before they got 

published. The conversations were really informative and helped me deliver good 

research. Yelling on the phone, was not really necessary. You were just in 

Birmingham I can hear you through the phone, really I can!! :D  

Kees, je straalt altijd een gevoel van rust uit. Bedankt dat je altijd ZEN bent geweest, 

op momenten dat het even hectisch was :). Je hebt mij geleerd dat ik me niet zo druk 

moet maken en dat alles goed komt! Ik heb ook veel genoten van onze interessante 

gesprekken over, dat veel sporten niet gezond is en dat er niet veel voor ons zal 

veranderen als Donald Trump president wordt. Ik wil je natuurlijk ook bedanken dat ik 

deel uit mocht maken van een belangrijk moment in je leven, je bruiloft met Juliejet! 

Valeria, thank you for introducing me to the world of complement activation in the 

peripheral nerves. You were really helpful at the beginning of my PhD! I also enjoyed 

the time that we spent at the gym and of course shopping for nice clothes and shoes! 

Thank you! 

 

Prof. Dirk Troost, bedankt dat je me met open armen hebt ontvangen op je afdeling. 

Je stond altijd open voor het bespreken van mijn data en kwam altijd met goede 

inzichten in hoe iets beter kan. Ik heb veel van je geleerd en je bent een enorme 

steun geweest!  

Prof. Eleonora Aronica, je stond altijd voor mij klaar zodra ik materiaal nodig had voor 

mijn onderzoek. Bedankt voor de beminnelijke manier waarop je mij te hulp schoot, 

zonder jou was mijn ALS onderzoek niet zo efficiënt verlopen! Grazie! 

Als ik aan de neuropathologie afdeling denk, dan sta ik meteen stil bij de koffietijd. 

Dirk, alle leuke verhalen over de wetenschap van tegenwoordig en jouw investment 

avonturen in het buitenland vond ik geweldig! 

Lieve Astrid, bedankt dat je me altijd begroette met een grote glimlach en dat er altijd 

plek voor me was tijdens de koffietijd :-). Ik wil je enorm bedanken voor je oprechte 

interesse in mij en mijn onderzoek. Ik heb altijd genoten van onze gezellige 

gesprekjes. Je bent echt een lieverd! 

René, als ik aan de neuropathologie afdeling denk dan ben jij niet te missen! Toen ik 

net begon met mijn promotietraject had ik geen idee wat materiaal plakken of snijden 

inhield. Bedankt dat je me de microtoom hebt leren gebruiken! Je had veel geduld en 

was er altijd om mij te helpen, zelfs als je het heel erg druk had. Ik vond het jammer 

dat je het AMC verliet, maar gelukkig hoefde ik je niet te missen! Samen met Loesje 

pannenkoeken eten, wandelingen maken en naar Arabische muziek luisteren. 

Bedankt voor alle gezellige momenten!  

Jasper, bedankt voor alle gezellige gesprekken tijdens de koffietijd en natuurlijk voor 

alle antilichamen die ik kwam ‘’lenen’’. 

Wijze Clifton, jij bent er altijd als ik hulp of advies nodig heb! Zelfs als je geen tijd hebt 

of ziek bent krijg ik nog een uitgebreide e-mail over hoe ik het beste het een en ander 

kan aanpakken. Bedankt dat je me verder helpt in het leven! 

Anand, zelfs bij de laatste loodjes heb jij nog de tijd genomen mijn introductie en 

artikel door te lezen. Ik heb daar zeker wat aan gehad, bedankt! 
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Bram, jij bent er altijd als ik iets nodig heb op de pathologie afdeling; materiaal uit het 

archief, kleuringen of coupes. Je zegt nooit NEE.  Ik vraag me soms af of je bang 

voor me bent :D.  Bedankt, je bent een held! 

Zonder de hulp van en de energieke sfeer in de genoom analyse afdeling was dit 

proefschrift er niet geweest. Ik wil daarom al mijn collega’s in het lab bedanken. Ik 

heb veel genoten van de lab lunches, waar we allen bijeenkwamen en een gezellige 

tijd hadden.  

Ruud, Patrick, Linda, Ferry, Jeroen, Anneloor, Marjan, Fred, Suze, Ted, Marja en  

Lydia bedankt voor alle gezellige gesprekken tijdens de koffie! 

Van de ‘’oude’’ generatie PhD studenten wil ik bedanken: Marleen, Joeri, Diana, 

Hyung, Judith en Yasmin.  

Marleen bedankt voor de kerstmarkt wandelingen in het AMC en je mentale support 

tijdens mijn promotie. Je stond altijd klaar om gezellig te babbelen over het 

onderzoek, je lievelingssport en je studententijd. Ik heb erg genoten van je verhalen 

en vond het een eer om aanwezig te mogen zijn op je bruiloft. Ik kom je zeker 

binnenkort opzoeken als de kleine er is!  

Hyung, bedankt dat je een positieve bijdrage aan de sfeer in de kamer gaf met je 

gezang en je apensprongen. 

Joeri, bedankt voor het samen vieren van onze verjaardagen en je leuke grappen. Ik 

zal nooit meer je opmerking ’’ alles kan stuk’’ vergeten. 

De ‘’nieuwe’’ generatie PhD studenten: Iliana, Johanna, Veerle, Bart, Tessa, Anna, 

Ghazaleh en Celine. Dank jullie wel voor de werkgerelateerde en niet- 

werkgerelateerde discussies. Ook wil ik jullie bedanken voor de gezelligheid tijdens 

de ‘’pizza dagen’’ en natuurlijk alle leuke gesprekken in de ‘’pizza app’’. 

Iliana, moromouuuuuu thanks for getting me so excited about the cells you see under 

the microscope. I love your passion for your sections, it’s like family! I also enjoy(ed) 

all our coffee breaks, great conversations and being a part of your wedding!  I’m not 

going to miss you, because we are good friends and we will for sure stay in touch! 

Filakia!  

 

Tessa, bedankt dat je altijd zo vrolijk en positief bent! En niet te vergeten, je niest 

altijd op het juiste moment! Ik vond het leuk om in Griekenland jou en Xavier beter te 

leren kennen :D. 

Anna, bedankt dat je alle hoelahoep ervaringen met ons wilde delen in de aio kamer!  

Lou, jouw levendigheid ga ik echt missen!! Bedankt voor de gezelligheid, je bent 

zeker één van mijn favoriete collega’s :D. Ik vond het leuk om al jouw vakantie- , 

klusjes- en werkverhalen te horen. Maar, wat ik ook leuk vond waren de momenten 

waarop ik jou lastig viel of andersom :- ). 

Mamaaaa Mia, zonder al het werk wat jij voor het lab doet/betekent zou ik mijn werk 

niet efficiënt kunnen uitvoeren. Bedankt voor alle bestellingen, notulen, oplossingen 

voor alle problemen en natuurlijk dat je voor een lange tijd onze lab lunches hebt 

georganiseerd! You make life easier! 

Marit, ik heb je de laatste jaren leren kennen als een sterke vrouw. Bedankt voor de 

gesprekken en natuurlijk je gezang op het lab! 

Susan, dank je wel voor je humor en dat je me zo nu en dan een cracker met 

geitenkaas voert! 

Martin, jij bent echt een persoon die de juiste grappen maakt op het juiste moment! 

Keep calm and ….Dank je wel daarvoor! 

Olaf, bedankt dat ik altijd herinnerd werd aan lunchtijd zodra jij de aio kamer 

binnenloopt! 

Jelly, het is algemeen bekend, maar ik zeg het toch maar je bent knettergek! 

Natuurlijk in een positieve zin :), bedankt voor al je droge humor! 

Carin, bedankt dat je altijd open stond voor een gesprek en een luisterend oor bood.  

Ik wil alle studenten bedanken voor hun harde werk, waarmee ze zeker een bijdrage 

hebben geleverd aan mijn onderzoek.  

Rob, ik wil je bedanken voor alle leuke gesprekken over je talent, koken! Ik ben blij 

dat ik je een beetje kon helpen met je gerechten uit de Marokkaanse keuken! 
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