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Laat ik allereerst mijn excuses aanbieden aan al diegenen wiens wijze raad en goede bedoelingen ik in de loop der 

jaren naast mij neer heb gelegd. Het is niet dat ik jullie raad niet waardeer, in tegendeel; ik waardeer ze ten zeerste. 

Ik doe echter niets zonder reden en soms leer ik meer als ik mijn eigen weg volg. Zonder schade of schande is 

immers niemand wijs geworden.  

 Mijn dank gaat allereerst uit naar mijn promotores, Taco en Dirk. Niet eens zozeer voor hun kritiek en 

sturing, maar vooral omdat ze mij mijn eigen weg hebben laten gaan. Mijn co-promotor en sparring partner Arthur 

verdient ook zeker de nodige lof, in het bijzonder om zijn waardevolle adviezen omtrent metabole paden en de 

bijbehorende assays. Als laatste van de ‘bazen’ moet ik Timo bedanken. Timo is pas later bij mijn onderzoek 

betrokken, maar zijn frisse blik en scherpe inzicht hebben zeker geholpen de kwaliteit van mijn manuscripten te 

verhogen. 

De talloze anonieme en minder anonieme bloeddonoren die aan mijn onderzoek hebben bijgedragen moet ik 

natuurlijk ook bedanken, alsmede de patiënten en de artsen die hen het bloed hebben afgenomen en er aan gedacht 

hebben mij wat op te sturen. Zonder jullie bijdragen had dit boekje niet tot stand kunnen komen.   

Dan volgen de mensen van buiten die aan mijn onderzoek hebben meegewerkt. Met name Wim Sluiter en 

Elly de Wit uit Rotterdam, voor jullie prachtige experimenten zonder welke hoofdstuk 2 van dit proefschrift lang zo 

mooi niet was geworden. Wim ook bedankt voor alle adviezen omtrent de biochemie van het metabolisme. Ik wist 

vrijwel niets van dit onderwerp toen ik aan dit onderzoek begon en ben nu toch aardig wijs geworden.  

Eric en René bedank ik voor hun hulp met de MLPA. Het kost nu helaas nog wat moeite om het verhaal af te 

ronden en te publiceren. Zonde, want we zijn iets heel interessants op het spoor en ik wou dat ik de tijd had om er 

meer aandacht aan te geven. Ik ben helaas maar één man en moet ik keuzes maken over het pad dat ik wil volgen. 

Dave en Richard moet ik ook bedanken voor hun hulp met de massaspectrometer. Helaas is er uit deze tak 

van mijn onderzoek niets voortgekomen. Desalniettemin hoop ik in de toekomst nog van jullie diensten gebruik te 

kunnen maken, als ik een beter gedefinieerde vraagstelling en een concrete toepassing heb. 

Dan Vincent, mijn gedoodverfde assistent. Bedankt voor al het werk dat je voor me hebt gedaan, jammer 

alleen dat je er niets van hebt afgemaakt. Ik hoop dat je in je verdere carrière beter begeleiding zult vinden dan ik je 

kon bieden. 

 Dziękuję I say to Agata, my colleague, friend and paranimf. I know I can be annoying at times and that I 

tease you sometimes, but I really do appreciate everything you did for me. Not just the work in the lab that you 

helped me with, but also the games of squash, the dinners and, of course, our trip to Poland. I really do believe in 

your talents and, if you could only find the self-confidence, I think you could get far in whatever direction you 

choose. I hope that you will finally believe me, now that I’ve printed these words. 

 Mijn andere paranimf, Robin, is een geval apart. Bedankt voor de jaren van vriendschap en de adviezen op 

het lab. Als ik terug ben moeten we zeker weer eens gaan fietsen. Op z’n minst naar Ede, wat toch al jaren op het 

programma staat. 

 Van mijn overige collegae wil ik met name nog Anton en Michel bedanken voor de avondjes darts en de 

gezellige borrels. Verder Nannette en Willemijn, voor de gezelligheid en de potjes squash. Ook alle overige collegae 

van BCR, BTT, MCB en IHE bedankt voor de goede tijden, adviezen en gezelligheid. Ik hoop dat in mijn 

afwezigheid iemand anders nog bereid is om borrels voor al onze afdelingen te geven, maar ik ben bang dat de 
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afstand tussen de afdelingen vooral groter wordt. 

 Tot slot mijn vrienden, voor wie ik altijd al een archetype ‘mad scientist’ was, bedankt voor de afleiding na 

het werk, en de vrienden van het UBB ook voor hun afleiding tijdens het werk. Als laatste mijn familie, die met de 

totstandkoming van dit boekje weinig te maken had, bedankt dat jullie er gewoon waren.  

 Ik neem geen afscheid. Niets is immers voor de eeuwigheid. 




