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Dankwoord

In mijn geheugen staat gegrift dat de promotie nog zover weg is. Ik kan er niet omheen 
dat ik nu ik toch echt de laatste letters van mijn boekje aan het tikken ben....Zoals 
bij elk promotieonderzoek ging ook dat van mij gepaard met een aantal tegenvallers. 
Dit proefschrift is gelukkig het ultieme bewijs dat veel (ik zal maar geen percentage 
noemen...) experimenten mooie resultaten hebben opgeleverd! Ik heb het altijd erg 
naar mijn zin gehad in de ‘Pannekoek’-groep, en later in de ‘de Vries’-groep op de 
afdeling Medische Biochemie. De koffiekamer, de labdagen, de veelvuldige etentjes 
en borrels waren altijd gezellig! 

Allereerst Carlie, ik ben je erg dankbaar voor alle ervaring en verantwoordelijkheid 
die ik in je lab (en daarbuiten!) heb opgestoken, voor alle input, en voor het kritisch 
bekijken van vele kilometers tekst. Ik vind het prachtig dat je nu ook als promotor 
in dit boekje staat! Hans, je expertise en commentaar bij manuscripten resulteerden 
altijd in een nog beter stuk. Ook veel dank dat je ondanks je emeritaat altijd 
beschikbaar was voor adviezen! Naast mijn beide promotoren wil ik mijn gehele 
promotiecommissie bedanken voor hun bereidheid het onderzoek beschreven in dit 
proefschrift kritisch te beoordelen.

Peter, we hebben veel samengewerkt en je bijdrage is te groot om in een paar zinnen 
te noemen. De zeil- en racefietstochtjes waren een mooie afleiding van het labwerk, 
en ik ben erg blij dat je me nu ook nog wil bijstaan als paranimf! Mariska, veel dank 
voor de tijd die we samen hebben doorgebracht met het fijnere priegelwerk achter de 
microscoop (een vaatchirurg zou hier ontzag voor hebben!). Je hulp was onmisbaar 
bij deze en vele andere experimenten beschreven in in dit proefschrift, waarvoor 
grote dank! Ook veel dank aan Claudia: je gemaakte lentivirus constructen zijn 
onmisbaar; ook onvergetelijk is onze gezamenlijke eerste afdaling op lange latten 
in de Rockies! 

Mijn andere (ex-)collega’s van de groep ‘de Vries’ zijn ook onmogelijk om te 
vergeten in dit dankwoord: Anita, Bianca, Farid, Jasper, Karin, Katrijn, Maarten en 
Vivian: bedankt voor jullie gezelligheid, adviezen en hulp. Ook Anton, Hans vT, 
Jakub, Joost, Oscar, Reinier, Rob en Ruud van de voormalige ‘Pannekoek’-groep 
wil ik bedanken voor hun adviezen, voor de gezelligheid op congressen en feestjes, 
en voor vele andere uitstapjes.
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Bert (Ontzettend leuk dat je ook in de promotiecommissie wil zitten!) en Roelof: 
bedankt voor jullie onmisbare bijdrage aan een van de metabole hoofdstukjes in dit 
boekje!

Paul, Nuno en Margreet: van jullie konden we het cuff model leren, en ook daarna 
was ik bij TNO altijd welkom voor de verwerking van  materiaal, waarvoor veel 
dank!

Een voordeel van het AMC zijn de makkelijke interacties tussen de verschillende 
afdelingen. Han (bedankt voor de blessure-vrije squash intro!) en Joost: erg veel 
dank voor het bepalen van de plasma lipiden profielen. André en Jeroen, zonder 
jullie geen purine/pyrimidine bepalingen op de HPLC: veel dank hiervoor! 

Het onderzoek zoals beschreven in dit proefschrift heeft ook veel baat gehad bij de 
hulp van al mijn andere collega’s op de afdeling Medische Biochemie. Alle collega’s 
van de groepen Aerts, Distel en Hochstenbach, inclusief Anette, Duco en Romana, 
hebben mij wel ergens mee geholpen (apparatuur, chemicaliën, goede sfeer en 
ontelbare andere zaken), waarvoor grote dank!

Ten slotte wil ik mijn vrienden en familie bedanken voor hun interesse. Judith, 
lieve zus, fantastisch dat je mij op deze dag wil bijstaan als paranimf! Lieve ouders, 
bedankt dat jullie er altijd voor mij zijn en voor jullie onaflatende steun!

Thijs


