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Dankwoord 
 
Na ruim vier jaar onderzoek en een half jaartje schrijven zit het er dan toch eindelijk op! 
Hoge pieken, diepe dalen en natuurlijk niet alles kunnen doen wat ik als naïeve beginnende 
AIO van plan was, maar het boekje is toch vol gekomen. 
Natuurlijk had ik dit niet in mijn eentje kunnen bereiken, daarom wil ik hier een aantal 
mensen bedanken voor hun bijdrage, zowel aan het werk zelf als aan het sociale aspect van 
vier jaar lang academisch onderzoek. 
 
Allereerst wil ik mijn promotores, Prof. dr. Rainer Bischoff en Prof. dr. Henk Kauffman 
hartelijk bedanken voor de ondersteuning en het vertrouwen. 
Beste Rainer, jij hebt als mijn eerste promotor het meest met mij te maken gehad, en ik wil 
je bedanken voor je enthousiasme en toegankelijkheid tijdens mijn aanstelling. Het feit dat 
ik altijd binnen kon lopen met vragen heeft enorm geholpen in de voortgang van het 
onderzoek. Ik wil je verder bedanken dat je me redelijk vrij hebt gelaten en me de 
mogelijkheid hebt gegeven het onderzoek zelfstandig uit te voeren. Verder wil ik je 
bedanken voor de spoedige correctie van alle hoofdstukken en manuscripten, dit heeft het 
schrijven een stuk makkelijker gemaakt. 
Beste Henk, ik wil je bedanken voor de tijd die je voor me vrij hebt weten te maken naast je 
drukke werkzaamheden en verblijven in het buitenland. Jouw biologisch-klinische kijk en 
ideeën waren een mooie aanvulling op de analytisch chemische kant van het onderzoek. 
Het is altijd een uitdaging om monsters te vinden om een (zeer) experimentele 
methodologie uit te testen, maar jouw contacten en enthousiasme hebben dat toch mogelijk 
gemaakt. Helaas geen biomarkers gevonden binnen dit project, maar ik hoop dat we de 
basis hebben gelegd voor toekomstige samenwerking tussen de kliniek en de analyse. 
 
Ik wil Prof. dr. Wim Timens bedanken voor zijn bijdrage als lid van de 
beoordelingscommissie en het tijdig doornemen van het manuscript. 
 
I would like to thank Prof. dr. Karl-Siegfried Boos for his participation in the reading 
committee. The very pleasant time I had in your lab was one of the determining factors for 
choosing a career in science, and I hope we can work together again in the future. 
 
Het werk beschreven in dit proefschrift was niet mogelijk geweest zonder het excellente 
synthese werk door dr. Michiel Leeuwenburgh en Paul Geurink in het lab van Prof. dr. 
Hermen Overkleeft dat heeft geresulteerd in de nieuwe probes.  
Beste Hermen, ik wil je bedanken voor je bijdrage als lid van de beoordelingscommissie en 
je ondersteuning tijdens het project. Jouw kijk op de chemische kant van het werk 
complementeerde mooi de analytische kant van Rainer en de klinische kant van Henk, en ik 
heb daardoor de samenwerking als zeer prettig ervaren. 
Michiel, dankzij jouw snelle en secure aanpak van de synthese kwam het project soepel van 
de grond. Ik heb je leren kennen als een zeer intelligente en kundige wetenschapper, en 
wens je veel succes in je verdere carrière, in of buiten de wetenschap. 
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Paul, ik ben blij dat jij halverwege het stokje van Michiel kon overnemen, en jouw 
uitgebreide werk op de reversibele remmer library heeft, ondanks tegenwerking van JACS 
een mooie publicatie opgeleverd. Het werk op de “new and improved” fotoactiveerbare 
probe is nog bezig, maar zorgt ongetwijfeld voor een mooie tweede publicatie.  
Ik wil verder dr. Gijs van der Marel bedanken voor zijn ondersteuning van het project. 
 
De financiering van dit project werd verzorgd door de Nederlandse technologie stichting 
STW waarvoor ik ze hartelijk wil bedanken. Ik dank de leden van de user committee, dr. 
Roeland Hanemaaijer, dr. Twan America, dr. Jeanine Boesen- de Cock, dr. Bert Ooms en 
dr. Erik Biessen voor hun constructieve bijdrage aan de user meetings. Ik wil vooral 
Jeanine bedanken voor haar enthousiaste bijdrage aan de ontwikkeling van een radioactief 
gelabelde probe, en Bert voor zijn steun in het werk met de PROSPEKT. Ik kon altijd bij je 
terecht met vragen, en verzoeken om materiaal en dat heeft het werk een stuk eenvoudiger 
gemaakt, bedankt! 
Ik wil Ria Rhemrev bedanken voor het beschikbaar stellen van het ResQ materiaal voor 
testen. 
Ik dank dr. Aren van Waarde en dr. Marjolijn de Hooge voor hun hulp en gastvrijheid op 
het isotopenlab. 
  
Ik heb het geluk gehad dat ik vier zeer goede studenten dit project heb weten “binnen te 
lokken”. Ik wil Martijn van Faassen, Marianne Wilkens, Rivca Weeber en Evgenia 
Verovskaya bedanken voor hun bijdrage aan het praktisch werk en hun enthousiasme. 
Martijn, jij was de eerste student die ik begeleide, al vrij snel in het project. Jouw werk op 
het optimaliseren van de ADAM extractie heeft de basis geleverd voor het verdere 
onderzoek. Succes in je verdere carrière, ik hoop dat je de weg terug weet te vinden naar de 
wetenschap, want ik denk dat je in als een excellente AIO zou kunnen worden. 
Marianne, jij was een gedeelde student met de afdeling Allergologie, maar gelukkig heb je 
het grootste deel van de tijd bij ons op het lab doorgebracht. Je project was een ‘high-risk’ 
onderneming, maar daar heb je je niet door uit het veld laten slaan. Jouw bijdrage aan de 
sfeer op het lab was duidelijk, de tijd dat ik het ‘metalloprotease-subgroepje’ met jou, Rivca 
en Evgenia onder mijn hoede had was een van de gezelligste periodes tijdens de 4 jaar 
onderzoek.  
Rivca, jouw uitstekende werk aan de optimalisatie van het PROSPEKT-LC-MS systeem 
heeft de basis gelegd voor een van de hoofdstukken in dit proefschrift, en het feit dat je de 
boel gedurende een aantal maanden draaiende hebt weten te houden vind ik een hele 
prestatie! Succes met het werk bij PRA, hopelijk overweeg je later nog eens een terugkeer 
in de wetenschap, want jouw secure en goed geplande werkwijze zou niet misstaan binnen 
een (analytische) AIO positie. 
Evgenia, de verwachtingen over jou als Topmaster student waren hooggespannen, en je 
hebt ze meer dan waar gemaakt. Je project over de fotoactiveerbare probes was vrij 
abstract, maar jouw flexibele werkhouding heeft een aantal mooie resultaten opgeleverd 
(waaronder de ontdekking van de karbonadebuffer). Ik ben blij dat je er voor hebt gekozen 
in Nederland te blijven voor je AIO-schap en ik wens je veel succes. 
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Het grootse deel van het werk heb ik uitgevoerd binnen de afdeling Analytische Biochemie, 
en ik wil alle collega’s tijdens de vier jaar bedanken voor de gezelligheid en de 
ondersteuning tijdens het project. 
Ik wil Robert bedanken voor de tijd die hij heeft vrijgemaakt om mij in te introduceren in 
de geheimen van “Het Zyzteem” en voor de prettige samenwerking tijdens de beginfase, 
een samenwerking die toevalligerwijze nu wordt voortgezet bij BOL. 
Ik bedank Maria voor de hulp bij het opzetten van de celkweek en de introductie in de 
Allergologie afdeling. 
Ik wil verder Jolanda bedanken voor alle administratieve ondersteuning tijdens mijn 
project. 
Ik wil vooral mijn kamergenoten op kamer 266 bedanken voor de gezellige tijd. Hoewel het 
de productiviteit niet altijd ten goede kwam is een goede sfeer onmisbaar voor een gezonde 
werkomgeving. Vooral de tijd met Ramses (epi), Andre (dreetje) en Berend (bonerococcus) 
zal me altijd bijblijven. Bij deze ook mijn excuses aan de andere afdelingsbewoners voor de 
geluidsoverlast. 
Ramses, bedankt voor je vriendschap tijdens de vier jaar, en de vele zinloze maar 
vermakelijke gesprekken over alles wat het leven te bieden heeft. 
Ik wil verder alle (ex) collega’s op de afdeling Farmaceutische Analyse en het 
Massaspectrometrie centrum bedanken voor de fijne samenwerking. Gelukkig was er naast 
het werkgerelateerde contact ook ruimte voor sociaal contact. Voor de gezelligheid tijdens 
borrels, etentjes, congressen en in Lunteren wil ik iedereen bedanken, maar speciaal Lutea, 
Laurent, Jan, Patty (staat de Weber al klaar?), LJ (Berlijn, ein Prosit!), Paul, Heiko, Peter, 
Nicolas (is het boekje al af?), Julien (buurman!) en Therese. 
 
Naast de werkzaamheden bij AB heb ik een gedeelte van het werk uitgevoerd in het 
laboratorium Allergologie en longziekten van Prof. dr. Van Oosterhout in het UMCG. 
Antoon, bedankt voor de gastvrijheid en ondersteuning die ik op jouw afdeling heb mogen 
ontvangen. Ik wil Jacobien bedanken voor de ondersteuning bij de kweek van 16HBE en 
het ADAM17 sheddase assay. Simone en Irene, bedankt voor de interessante discussies 
over ADAM analyse, ik hoop dat de verrijkingstechniek goede resultaten oplevert voor 
jullie onderzoek. Ik wil verder iedereen van de afdeling bedanken voor het prettige contact, 
in het bijzonder Marco en Harold. 
Van de afdeling Pathologie wil ik uitdrukkelijk Monique Lodewijk bedanken voor de tijd 
die ze heeft vrijgemaakt voor het testen van de fluorescente probes op weefselcoupes. 
Zonder ‘echte’ monsters is een nieuwe analysemethode alleen academisch interessant, dus 
ik wil een aantal mensen uit de kliniek die vertrouwen hebben gesteld in de in dit 
proefschrift ontwikkelde methodologie en waardevolle patiëntenmonsters beschikbaar 
hebben gesteld om te testen bedanken. 
Prof. dr. Dirkje Postma en dr. Nick ten Hacken dank ik voor het beschikbaar stellen van 
sputum samples, en Wynand Melenhorst voor de verse urine van proteïnurie patiënten.  
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Ik bedank verder mijn nieuwe collega’s bij Brains online voor de prettige samenwerking 
tijdens de toch stressvolle periode van het schrijven van dit proefschrift. Ik bedank vooral 
Corry en Gunnar voor de ruimte die ze me gaven om dit stuk werk af te ronden. 
 
Ik wil Robert bedanken voor zijn vriendschap, en het feit dat hij zich in een rokkostuum wil 
hijsen om mij bij te staan als paranimf ;) Het Bouma-Klein axioma heeft het helaas niet 
gered tot de stellingen, maar was zeker van toepassing. 
 
Verder bedank ik mijn ouders voor hun ondersteuning en liefde tijdens de lange weg die tot 
deze promotie heeft geleid. 
 
Last but certainly not least; mijn tweede paranimf en liefde van mijn leven Christa. Het feit 
dat ik je heb leren kennen tijdens een borrel van de vakgroep liet al zien dat het een goede 
keuze was om AIO te worden. Het leven van een partner van een promovendus is niet altijd 
gemakkelijk, en ik waardeer je oneindige steun en geduld tijdens deze vier jaar enorm. Ik 
hou van je, viermansbob ;) 
   
 
  
 
 
 
 
 




