
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Cardiolipin metabolism in Barth syndrome

Houtkooper, R.H.L.

Publication date
2009
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Houtkooper, R. H. L. (2009). Cardiolipin metabolism in Barth syndrome. [Thesis, fully internal,
Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/cardiolipin-metabolism-in-barth-syndrome(26c189ef-6533-4324-809d-06ebf0ff56a1).html


Dankwoord



118

Dankwoord
In het vliegtuig op weg naar het postdoc-leven in Lausanne, met de Rubicon-beurs 
veilig opgeborgen in m’n handbagage, is het tijd om ook dit laatste stukje proefschrift 
te schrijven en iedereen te bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan mijn AIO-
tijd in het algemeen en/of mijn proefschrift in het bijzonder.

Allereerst mijn twee begeleiders, promotor en copromotor:

Beste Ronald, jouw enthousiasme voor het doen van leuke proeven en het verkrijgen 
van mooie resultaten is erg aanstekelijk en heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij 
mijn keuze om eerst stage te komen lopen en daarna terug te komen als AIO. Ook 
de vrijheid die je mij gegeven hebt, en daarmee het vertrouwen, maakten het werken 
onder jouw supervisie een plezierige bezigheid. Ik heb erg veel van je geleerd, 
bedankt daarvoor.

Beste Fred, jouw manier van begeleiden paste echt perfect bij mij. Dat bleek al 
tijdens de stage (via het mysterieuze 120 kDa eiwit in muizendarm toch maar naar 
gisten en vervolgens in JBC!) maar is wat mij betreft alleen maar verder bevestigd 
de laatste jaren. Als de proeven tegen zaten en ik het even niet meer zag zitten 
kwam je altijd met voldoende plannen om nog een AIO aan te nemen en wist je me 
steevast weer op het rechte pad te brengen. Het vertrouwen en de zelfstandigheid 
die je me hebt gegeven vond ik erg prettig werken. Ook het feit dat je altijd tijd voor 
me wist te maken in je drukke schema heb ik erg gewaardeerd (en natuurlijk wat 
dat betreft ook Sacha en Sophie bedankt dat ik Fred/papa ook ’s avonds en in het 
weekend mocht lenen…). Fred, ik heb ook van jou enorm veel geleerd en hoop dat 
ik één en ander nu ook zelf in de praktijk kan brengen, bedankt!

Zoals al te zien is op de titelpagina’s van de verschillende hoofdstukken heb ik dit 
werk zeker niet alleen gedaan. Hierbij wil ik graag de GMZ-mensen bedanken die 
een (zeer) belangrijke rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van de artikelen 
in mijn proefschrift door (adviseren bij) het doen van experimenten. Rob, als ik 
geen gebruik had kunnen maken van jouw eindeloze voorraad adviezen, zowel 
over de theoretische, projectinhoudelijke zaken als over de praktische invulling van 
experimenten, dan was dit boekje nog lang niet klaar geweest. Bovendien maken 
jouw toegankelijkheid en geduld het erg prettig samenwerken. Marjolein, jouw inzet 
en BTHS hart hebben toch een paar hele mooie proeven toegevoegd aan m’n boekje! 
Bedankt voor alle hulp die ik altijd van je heb gekregen! Leila, het gistwerk was een 
hele nieuwe weg voor jou. Ik vond het leuk met je samen te werken en hoop dat er 
nog wat mooie resultaten uit de proeven gaan komen zodat het mooi gepubliceerd 
kan worden. Lodewijk, ook jij bedankt voor je bijdrage aan het gistverhaal, maar 
natuurlijk ook voor alle discussies en suggesties door de jaren heen. Sebastiaan, 
je stageproject had meer verdiend (een publicatie!) maar het zat er helaas niet in. 
Ik hoop dat je eigen AIO-baan goed bevalt en hoop over een aantal jaar ook jouw 
boekje te kunnen lezen! Ik wil ook graag de MS-groep (met name Femke, Henk, 
Fredoen en Wim) bedanken voor hun onmisbare bijdrage aan mijn proefschrift!

Verder zijn er binnen GMZ heel veel mensen die mij met mentale en praktische hulp 



Dankwoord

119

hebben bijgestaan. Een paar mensen die ik regelmatig op het lab heb lastig gevallen 
wil ik hierbij graag bedanken: Sander (samen naar Straatsburg), Jos, Patricia (bedankt 
voor al het kweken!!), Petra (ook jij bedankt voor al het kweken en alles wat daarmee 
te maken had!), Heleen, Carlo (altijd leuk om met jou in het VMT je wilde plannen 
door te nemen!), Sacha, Simone, Stephan, Inge, Janet K, Hans, Conny, Mirjam, 
Maaike, Janet H, Wendy. Ook de mensen die het lab logistiek draaiend houden wil 
ik graag bedanken voor hun hulp als ik weer eens iets vergeten was te bestellen of 
een pakje wilde versturen etc.: Maddy (altijd gezellig om even langs te lopen! En in 
het bijzonder bedankt voor het regelen van alle promotiezaken), Rally, GJ, Annelies, 
Moniek, Jan, Desi, Annemarie, Radna, Michel en natuurlijk Annie (GMZ zou GMZ 
niet zijn zonder Annie). Last but not least wil ik alle GMZ-ers natuurlijk bedanken 
voor alle gezelligheid (lunchen, borrels, labdagen etc.)!

Een goed promotieonderzoek kan ook niet zonder de inbreng van andere AIO’s en 
daar waren er gelukkig genoeg van! De AIO-etentjes (en bijbehorende drankjes) 
en alle andere AIO-aangelegenheden maakten het allemaal een stuk leuker. Linda 
(paranimf!!), Merel (succes nog dat laatste jaar!), Marc (elke dag toblerone of “eating 
is cheating”?), Jasper (kwekmix), Saskia (Koos en Christa), Marit (tafeltennissen?), 
Naomi (samen groep-Fred), Ference (Völler), Wouter (vuurwerk), Malika (altijd leuke 
verhalen!!), Roos (altijd vrolijk!), Robert Jan (Annie’s beertje), Jolein, Catia, Paula 
(I really liked the espetada!), Sara, Annemieke, Pedro, Daan, Fredoen, Michel, 
Nellie en Odette, zonder jullie was het AIO bestaan een stuk minder leuk geweest, 
thanks!

Behalve binnen lab GMZ heb ik ook veel samengewerkt met mensen in andere 
laboratoria. Bij dezen zou ik graag iedereen willen bedanken die op wat voor manier 
dan ook heeft bijgedragen aan mijn boekje en aan het werk de afgelopen jaren: Dave 
Speijer, Bwee Tien Poll-The, Richard Rodenburg, Jan Smeitink, Pieter Rijken, Toon 
de Kroon, Jurgen Seppen. I would also like to thank all our international colleagues 
for the pleasant collaborations: Margrit Frentzen, Francois Gonzalvez, Eyal Gottlieb, 
Zach Schug, Orly Elpeleg, Michael Schlame, Zaza Khuchua, Grant Hatch.

Gelukkig was er ook nog tijd buiten het werk. En gelukkig waren er ook mensen om 
deze tijd mee door te brengen… Bart, Ronald, Willem, Bert, Matthijs, Joost, Frank, 
Marleen, ookal zien we elkaar niet allemaal even vaak, ik vind het leuk dat we elkaar 
nu nog steeds eens in de zoveel tijd spreken onder het genot van een biertje en ik 
hoop ook zeker dat dat nog zo blijft! Ook alle studievrienden wil ik graag bedanken 
voor alle feesten, sinterkersten, spelletjes spelen (grote dalmuti!), duikvakantie etc. 
Hoewel ik niet iedereen ga noemen die hier steeds bij was en mijn niet-werkende 
leven veraangenaamde, zijn er een paar die ik persoonlijk wil noemen: Reinier 
(paranimf!!), Sylvia (GOLD!), Tjibbe, Frieda (volgend jaar duiken op Mauritius?), Bart 
(voor de 2e keer), Jacqueline, Martijn, Yme, Aniek.

Dan zijn er nog m’n 3 paranimfen! Linda, ruim 4 jaar hebben we naast elkaar gezeten 
en ik mis het nu al. Zeker na de grote leegloop van onze AIO-kamer bespraken we 
steeds meer samen (ook werkgerelateerd!) en in de laatste maanden begrepen we 
goed elkaars promotiestress. Ik ben blij dat je bij de promotie weer naast me wilt zitten! 



120

Reinier, twee Rubicons in één introgroepje, het zal niet vaak gebeuren… Het was, 
sinds onze eerste studiedag op Anna’s Hoeve, altijd een plezier om samen te GP2-
en, bieren, civven, feesten etc. Ik ben blij dat ook jij me mentaal wilt ondersteunen 
bij de promotie. Margot, sista, ik ben trots dat je m’n zus(je) bent en dat je me als 
paranimf wilt bijstaan tijdens m’n promotie. Ik hoop dat ik jou ook trots kan maken!

Ook wil ik bij deze mijn familie bedanken voor de interesse, leuke momenten en 
steun door de jaren heen. In het bijzonder Jojanneke en Mitchell (jullie doen het echt 
geweldig samen en ook daar ben ik trots op! Hou dat vol) en Margot (paranimf!!). En 
natuurlijk pap en mam, bedankt dat jullie er altijd voor me zijn en me altijd steunen 
in wat ik doe.

Lieve Laura, bedankt dat je me hebt kunnen uitstaan en willen steunen, vooral tijdens 
de laatste stress-maanden. Ik vind het super dat je nu met me mee wilt op avontuur 
in Lausanne! Love you.


