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Een proefschrift schrijf je niet alleen. Dit proefschrift is tot stand gekomen dankzij de inzet en

hulp van velen. Daarom wil ik allen danken die hierin een bijdrage hebben geleverd.

Mijn grootste dank gaat uit naar mijn promotor Jacques de Keyser. Jacques wij kennen

mekaar al een lange tijd. Jij bent diegene geweest die in mij geloofde en mij de kans hebt

gegeven om als werkstudent aan de ‘Vrije Universiteit Brussel’ kennis te maken met het

wetenschappelijk onderzoek. Ook heb ik dankzij jou de mogelijkheid gekregen werken en

studeren te combineren, om mijn studies ‘Biomedische Wetenschappen’ af te ronden.

Vervolgens ben ik via jou in Groningen begonnen als onderzoeker in het groeifactor-systeem.

Ik had nooit gedacht ooit te promoveren. Ik weet dat onderzoek doen niet gemakkelijk is,

zeker wat betreft het nemen van conclusies om de zaken goed af te ronden. Gelukkig heb jij

mij hierin altijd bijgestaan en ik hoop dat dit werk voor jou een grote voldoening moge zijn.

In ieder geval hebben wij op korte tijd heel wat gepresteerd wat betreft het MS-onderzoek en

ik hoop dat dit ook zo kan blijven.

Bert Geerts, jij hebt mij de mogelijkheid gegeven om gebruik te maken van het

“celbiologisch” lab te Brussel, waar ik mijn eindverhandeling heb geschreven om af te

studeren in de Biomedische Wetenschappen. Jouw kennis over de moleculaire biologie,

kritische kijk en je hartelijkheid hebben mijn zin naar wetenschappelijk onderzoek zeker goed

gedaan. Alhoewel ik dagelijks 250 km aflegde, van Maasmechelen naar Brussel, kon ik het

niet laten dagelijks tot zeker na 21h te werken, inclusief de weekends. Het hypofyse verhaal

heeft in ieder geval een mooi einde gekregen. Dank je wel Bert voor je steun.

Paul Luiten, je weet het wel in Groningen moest nog alles opgestart worden en gelukkig

kwam ik jou tegen, want jij hebt mij de mogelijkheid gegeven om in het laboratorium

‘Dierfysiologie’ de eerste groeifactor-experimenten op te starten. Dankzij de gemoedelijke

sfeer en de hulp van meerdere personen, hebben de groeifactor-experimenten geleid tot enkele

publicaties. Ook als mijn tweede promotor, wil ik jou danken voor de positieve kritiek die je

hebt gegeven over mijn proefschrift.

De leescommissie bestaande uit Prof dr D. Hoekstra, Prof dr G. Holstege en Prof dr A. Geerts

wil ik danken voor hun snelle en kritische beoordeling van dit proefschrift.
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De Raad van Bestuur van het Academisch Ziekenhuis Groningen, het Faculteitsbestuur en de

“Stichting Vrienden MS Research” wil ik bedanken voor hun financiële steun. Zonder deze

was het niet mogelijk geweest dit onderzoek te realiseren en dit proefschrift te schrijven.

Cerien Streefland, wat heb ik genoten om met jou achter de confocal-microscoop te zitten en

vervolgens op zoek te gaan naar beta2-receptoren. Wij hebben een korte tijd samengewerkt,

maar in die tijd heb jij mij heel wat geleerd om kleuringen kritisch te bekijken. Ik hoop dat je

een leuke baan hebt waar je een mooie toekomst kunt opbouwen. Wij hebben nooit het

contact verloren en zeker nu verheugt het mij dat jij één van mijn paranimfen bent.

Nicole Kühl, je eigen bloed heb je afgestaan om maar te bewijzen dat het ALS-protein geen

contaminatie was uit de circulatie, een prachtmeid ben je. Ook je grote kennis over het IGF-

systeem zijn voor mij een uitkomst geweest om resultaten goed te interpreteren en heb ik

dank zij jou efficiënter gebruik kunnen maken van de beschikbare apparatuur. Daarbij heb je

mij tijdens het “Groeifactor Congres” in Australië bijgestaan om het praatje “hypofyse” een

succesvol einde te geven. Nicole ik mis je nog steeds.

Gerry Hoogenberg, als beheerder van ons lab, heb ik veel aan jou te danken. Jij bent voor mij

een welkome steun geweest om de verhuizing van ons lab goed te doen laten verlopen.

Wetende dat ik altijd bij jou terecht kan voor administratieve- en beheerszaken geeft mij een

goed gevoel. Ik hoop dat wij nog lang mogen samenwerken.

Margreet Schaaf en Albert Teelken, medewerkers van het Neurobiochemisch lab, wil ik

hartelijk danken voor het verzamelen van patiëntenmateriaal, voor het realiseren van ELISA-

en RIA-bindingsexperimenten, en de hieruit vloeiende resultaten. Reint, jij was er altijd die

voor mij speciale PBS-buffers en of andere hulpgrondstoffen bestelde. Bedankt daarvoor.

Danny Chesik, Felix Geeraedts, Esther Zeinstra en Koen Glazenburg, onderzoeksgroep

Neurologie, jullie kritische kijk en positieve suggesties hebben zeker bijgedragen tot het

vormen van goede discussies in dit proefschrift. Ook Anet Ponte wil ik danken. Je hulp was

onmisbaar. Jij hebt mij heel wat werk uit handen genomen, werk dat zeker moest gedaan

worden om een “research-lab” goed te laten draaien.
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Tinneke Bijzitter (secretaresse Neurologie), gelukkig was jij er als ik een fax, kopieerapparaat

en of printer nodig had. Regelmatig heb ik menig printer geblokkeerd (ik weet niet waarom)

om “adobe-foto’s” uit te printen. Jij was er altijd om alles weer aan de praat te brengen.

Mijn paranimfen, Claire Keizer, Patricia Braumuller en Cerien Streefland, ben ik zeer

erkentelijk omdat zij een groot en “super-de-luxe” feest voor mij organiseren. Het is heerlijk

het gevoel te hebben dat deze drie dames alles tot in de puntjes regelen, wetende dat er niets

fout kan gaan.

Als laatste wil ik mijn ouders danken, want zonder hun stond ik hier niet. Moeder, dank je wel

voor het leven. Jouw bijdrage om mij te laten studeren, optimisme en gezonde kijk over het

leven hebben mij laten groeien en worden tot datgene wat ik nu ben. Ik weet dat papa er niet

meer is, maar ik voel toch zijn aanwezigheid. Ik hoop dat hij in ieder geval geestelijk

aanwezig zal zijn tijdens mijn verdediging.

Dank je wel, papa en mama, voor het leven.

Dank je wel allen.




