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Dankwoord

In juni 1997 kwam ik voor de eerste keer in Groningen...uitgenodigd voor een sollicitatiege-
sprek. Nu, precies vijf jaar later, is het hele promotieonderzoek afgerond. Dit is gelukt
dankzij de hulp van veel mensen, die ik op deze plaats dan ook graag wil bedanken.

Allereerst ben ik veel dank verschuldigd aan mijn beide promotores: Peter Jansen
en Michael Müller. Peter, je betrokkenheid bij het onderzoek en de manier waarop jij
resultaten in een bredere context wist te plaatsen, werkten zeker motiverend. Michael, jouw
enthousiasme over de experimenten heb ik als bijzonder prettig ervaren. De “hepatocyten-
express” van Groningen naar Hannover is hier slechts één voorbeeld van. De deur van jouw
kamer stond altijd open om even over nieuwe resultaten, goed of slecht, te praten. Na jouw
vertrek naar Wageningen heb ik dat nog wel het meest gemist.

Folkert Kuipers wil ik bedanken voor het meedenken over de dierproeven, het snel en
kritisch corrigeren van allerhande teksten en tevens voor het zitting nemen in de beoorde-
lingscommissie. Vooral je “frisse” kijk op de lab-politiek was op sommige momenten erg
waardevol.

De overige leden van de leescommissie, Dick Meijer en Ronald Oude Elferink, wil ik
danken voor het aandachtig bestuderen van het manuscript.

Han Moshage en Klaas Nico Faber dank ik voor hun hulp bij de dagelijkse beslom-
meringen op de werkvloer. Klaas Nico, wandelen op de Schynige Platte was een prima
besteding van een vrije zaterdag in Interlaken...en dat co-auteurschap zal vast ook nog wel
lukken.

Een welgemeend dank je wel is ook op zijn plaats voor Mariska Geuken en Guido
Hooiveld. Mariska, je hebt me bij zoveel proeven geholpen en zoveel PCRs gedraaid,
zonder jou was ik vast nu nog steeds aan het pipetteren geweest. De afgelopen jaren
kwamen we onder andere te weten dat cholangiocyten zelden coöperatief zijn, dat hersenen
in TRIzol schuimen, en dat de pezen in rattenstaarten na wat bewerking niet zouden
misstaan als kerstversiering. Waardevolle kennis, toch? Guido, “klaagmuur, vraagbaak,
steun en toeverlaat” riep ik wel eens. Bedankt voor al je hulp, zeker de afgelopen maanden.
Fijn dat jullie beiden mij als paranimf willen bijstaan.

Op deze plaats wil ik ook alle andere mede-labbewoners van de afgelopen vijf jaar
hartelijk bedanken, in de eerste plaats voor de goede samenwerking op het lab, maar ook
voor de gezelligheid tijdens borrels, hulp bij verhuizing, Lauwerslopen en zwemmen of
schaatsen. Thera Vos en Hans Koning dank ik voor al hun hulp toen ik op het lab be-
gon, Johan Renes en Olaf Mol voor lange gesprekken over allerlei zaken en tevens voor
de opbeurende e-mail tijdens mijn verblijf in Hannover, Janette Terpstra en Hans Blokzijl
voor de prettige samenwerking. De stagiaires Eric Alberts en Annet Kooistra wil ik be-
danken voor hun bijdrage aan het werk. Manon Homan (en Marcus) bedank ik voor veel
gezelligheid tijdens én na werktijd. Jullie huis blijft altijd een gezellige pleisterplaats.

Verder wil ik Rick Havinga bedanken, tegen steekpenningen was je altijd bereid weer
ratten te opereren. Vincent Bloks, bedankt voor je hulp bij het oplossen van statistisch
(on)verantwoorde raadsels. Jacqueline Plass, Marieke Schoemaker, Anniek Werner en
Tineke Kok wil ik bedanken voor de warme en gezellige tijd op de AIO-kamer.

De secretaresses Gonny Thijn, Petra Wetterauw en Jenny Weide wil ik bedanken voor
het verzamelen van handtekeningen, versturen van faxen (niet mijn sterkste punt) en het
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regelen van deelname aan cursussen.
Een speciaal woord van dank aan Tania Roskams. Zonder jouw PowerMac waren er

geen mooie “plaatjes” geweest. De communicatie verliep van tijd tot wijle wat moeilijk,
maar uiteindelijk hebben we dan toch de strijd van de computers gewonnen!

I would like to express my gratitude to Patrick Splinter for all his on-line troubleshooting
and for providing cells “to do science with”, and to Bryon Petersen and John Schuetz for
their helpful contributions to chapters 3 and 5. Further I would like to thank Christian
Trautwein en Konrad Streetz for their help during my stay in Hannover.

Jörg Plümpe, Astrid Mescheder, Mireille Makkink en Florian Kühnel dank ik voor de
gezellige tijd tijdens mijn verblijf in Hannover. Mijn kromme Duits leidde soms tot hila-
rische spraakverwarringen, maar heeft tenminste één nieuw woord opgeleverd, heerlijk hè,
zo’n “Muesli-Regal”. Florian, jij leerde mij Duits, ik jou Nederlands...maar met de woorden
die je al had opgepikt uit de Lucky-Luke strips kon je soms onverwacht scherp uit de hoek
komen! Komt vanille-vla-verslaving al in je woordenboek voor?

Daarnaast was er zeker ook nog een leven buiten het laboratorium. De leden van het
IJVG trainingsgroepje...dank je wel voor jullie belangstelling. De laatste maanden heb ik
vaak verstek doen gaan, maar ik hoop jullie snel weer bij te kunnen houden!

Baukje Elzinga, Stefanie Coesel, Marcel Out, Sonja van Iperen, Dick van Splunter en
Anna Zwijnenburg: bedankt voor de lange wandelingen, weekendjes weg, gezellige tele-
foongesprekken én alle andere afleiding die jullie me gaven.

Papa en Greta, dank jullie wel voor jullie interesse in “de leverpastei”...ik zal de cellen
de groeten doen!

Lieve mama, dank je wel voor al je goede zorgen. “Kia ora” voor de geweldige vakantie
in Nieuw-Zeeland...de vakantiesouvenirs uit Greymouth staan op de omslag! 587!

Lieve Freddie, nog steeds ben ik blij dat we beiden die éne cursus volgden. Jouw
vertrouwen in de toekomst en je optimistische “vergeet niet, het leven is mooi” zijn heel
belangrijk voor me. Ik wil je oprecht danken voor al je, voor jou zo vanzelfsprekende maar
voor mij zo veelbetekenende, hulp bij de afronding van dit proefschrift.
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