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Dankwoord

Promotores
Geachte professor Hollak, beste Carla. Het is prettig om in je werkende leven een aantal 
voorbeelden te hebben. Jij bent een van de mijne. Je bent een gedreven wetenschapper en 
hebt mij de beginselen bijgebracht van het opzetten van studies en het schrijven van weten-
schappelijke artikelen. Daarnaast ben je een buitengewoon goede dokter, met een scherpe 
klinische blik en een groot empatisch vermogen. Kortom, op alle fronten heb ik veel van je 
geleerd en ik dank je voor de uitstekende begeleiding die je mij hebt geboden.
Geachte professor Aerts, beste Hans. Jij bent een klassieke wetenschapper en een echte pro-
fessor. Buitgewoon intelligent, scherp en uitzonderlijk bedreven in het leggen van verbanden 
die niemand anders ziet. Zo was jij degene die naar aanleiding van een aantal artikelen over 
de mogelijke rol van gangliosiden in insulineresistentie bedacht dat Gaucher patiënten wel 
eens verminderd insulinegevoelig zouden kunnen zijn. Om uit jouw onuitputtelijke bron 
van ideeën inspiratie op te mogen doen is een voorrecht en ik dank je voor onze bijzondere 
samenwerking de afgelopen jaren.

Commissie
Geachte professor Romijn, professor Kastelein, professor Wijburg, professor Groen en dr. 
Serlie. Hartelijke dank voor jullie bereidwilligheid zitting te nemen in mijn promotiecom-
missie. Dear dr. Vidal-Puig, dear Toni, I’m honoured that you are willing to be part of my 
thesis defence committee. I’m looking forward to seeing you the third of July and to our 
possible future collaboration.

Paranimfen
Beste Monique en Sander. Ik ben heel erg blij dat jullie op 3 juli naast mij staan tijdens de 
verdediging. Monique, ik zal het maar eerlijk zeggen: het was wel even slikken toen ik jou 
in het begin van onze vriendschap naar balletles meenam en jij vele malen getalenteerder 
bleek dan ik. Maar ik denk dat we inmiddels met recht kunnen zeggen dat het goed is dat jij 
danseres bent geworden en ik iets anders ben gaan doen. Ik heb bewondering voor jouw cre-
ativiteit en doorzettingsvermogen en heb er alle vertrouwen in dat ook je nieuwe projecten 
bijzonder goed uit zullen vallen. 
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Sander, jij bent degene aan wie ik mijn wetenschappelijke ideeën toets. Je bent buitenge-
woon slim en kritisch en wijst mij altijd op dingen waar ik helemaal niet aan gedacht had. 
Daarnaast ben je al jaren een hele goede vriend waar ik al jaren met veel plezier goede (en 
ook hele slechte) films mee kijk.

Collega’s
Beste Anouk, Gabor, Maaike de F, Els en Maaike W. Jullie zijn geweldige collega’s om mee 
samen te werken. Ondanks, of misschien dankzij, de te krappe en bijzonder warme behui-
zing waar ik met Anouk, Maaike W en Els de eerste jaren doorbracht, kunnen we het nog 
altijd uitstekend met elkaar vinden. Anouk, Gabor en Maaike de F, met heel plezier heb ik 
me met jullie door het onderzoek ‘heengeslagen’. Hoewel we slechts gedeeltelijk tegelijkertijd 
onderzoek hebben gedaan zijn we altijd bij elkaar betrokken gebleven en weten we elkaar 
te vinden als dat nodig is. Saskia en Laura, heel erg veel succes met het voorzetten van het 
lyso-onderzoek. 
Naast het lysoteam heb ik dankzij de clampstudie ook een kijkje mogen nemen in de 
‘metabole groep’ op F5. Hans Sauerwein, dank voor de hulp bij het opzetten en opschrijven 
de ‘Gaucher clampstudie’. Saskia, Hidde, Regje, Gideon, Lars en Maarten, dank voor de eten-
tjes die zowel in duur en aantal koks niet snel overschreden zullen worden. Mireille, dank 
voor de samenwerking tijdens onze clamps, de langste en meest intensieve proeven van mijn 
promotieonderzoek. 
Zoals dit boekje uit twee delen bestaat, zo heeft mijn onderzoek zich ook op twee verschil-
lende plaatsen binnen het AMC afgespeeld. Na de klinische studies heeft het tweede gedeelte 
van mijn promotieonderzoek op de afdeling Medische Biochemie plaatsgevonden, waar ik 
opnieuw buitengewoon fijne collega’s trof. Dear Milka and Carlos, though it took some get-
ting used to, you survived having to share your room with a doctor. I thank you for the good 
company and the time you took to explain lab stuff to me. Nora, in het afgelopen jaar heb-
ben we hecht samengewerkt en ik heb erg genoten van de congressen waar we samen heen 
zijn geweest. Ik heb veel van je geleerd en wens je heel veel succes met het afronden van je 
proefschrift en ook heel veel plezier in New York. Bert, ik wil je bedanken voor de ‘onoffici-
ele’ begeleiding die je mij hebt geboden. Ik heb er veel van geleerd. Roelof, Cindy, Ans, Rolf, 
Karen, Ans en Judith, dank voor de samenwerking en de gezellige tijd op de biochemie.
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In de laatste fase van mijn promotieonderzoek heb ik het voorrecht gehad samen te mogen 
werken met Peter Voshol en Sjoerd van den Berg uit Leiden. Peter, dank voor de inspireren-
de besprekingen en de prettige samenwerking het afgelopen jaar. Sjoerd, ik heb nog nooit zo 
frequent ge-e-maild en gebeld over een artikel als met jou tijdens het afronden van hoofd-
stuk 10. Jouw vermogen uit zo’n enorme berg metabole kooien-data begrijpelijke getallen en 
grafieken te genereren is bewonderenswaardig. 

Vrienden
Minstens zo belangrijk als bevriende collega’s zijn vrienden die geen collega’s zijn, waarmee 
je in de kroeg hangt, naar de film gaat en natuurlijk gaat dansen. Vrienden die op je kind 
passen, voor je koken en er voor je zijn als het tegenzit. Lieve Teun, Angela, Welmoed, Gwen 
en Sarah, jullie vervullen deze rol met verve!

Familie
Lieve Herman, twintig jaar na het afronden van jouw proefschrift lever ik nu het mijne af. 
Hoewel in omvang en diepgang niet te vergelijken met ‘de witte baksteen’, hoop ik dat je er 
trots op bent. Je hebt me geleerd kritisch na te denken en niet te snel tevreden te zijn. Jij hebt 
vele levensmotto’s, waarvan ‘Het is allemaal gewoon een kwestie van inzet’ mij het meeste 
heeft geïnspireerd tijdens het afronden van mijn proefschrift.
Lieve Marijke, hoewel ik eigenlijk vind dat non-fictie niet opgedragen hoort te worden, 
draag ik dit boekje aan jouw herinnering op. Ik heb heel erg veel van je geleerd.
Lieve Wijbe en Iris, ik ben ontzettend blij dat we nauw bij elkaars leven betrokken zijn en 
hoop dat dat altijd zo mag blijven.
Lieve Bram, niet alleen dit boekje, maar mijn hele leven maak jij een stuk mooier. Het leven 
met z’n drieën is een feestje.




