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Chapter 8
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DanKWoorD 

Yes, het is af! De afgelopen jaren op het lab zijn echt omgevlogen, heel veel geleerd (niet al-
leen op wetenschappelijk gebied) en (meestal) met veel plezier hier gewerkt. En daarvoor 
wil ik iedereen die mij hierbij geholpen hebben graag bedanken.

Feike, jou wil ik al eerste bedanken, het is voor ons beiden helaas niet zo gelopen als we 
in 2004 gedacht hadden, maar ik denk dat we allebei goed terecht zijn gekomen. Aan het 
eind hebben we toch nog weer wat meer contact gehad met een mooi review als gevolg. 
Dank voor het vertrouwen dat je in me hebt gehad.

Folkert, de grote baas van het lab, in het begin was het wel even wennen om jou als 
baas te hebben, maar inmiddels kan ik me bijna niet anders meer voorstellen. Dank voor 
je opbeurende woorden en suggesties als het even tegen zat en de positieve instelling die 
je altijd door geeft  al dan niet met een vleugje sigarenlucht. En dat je deur ook op de 9e 
verdieping door Ann open wordt gehouden.

Dirk-Jan, dank voor alle biochemische kennis die je probeert door te geven, helaas heb 
ik nog steeds de ‘labbijbel’ hiervoor nodig, maar de basis is gelegd. 

Dan de leescommissie: Prof. Groen, beste Bert, dank voor de bemoedigende woorden 
en je hulp bij de laatste loodjes. Prof. Hofk er, beste Marten, dank voor je vertrouwen en 
de vrijheid die je me het laatste jaar gegeven hebt voor het afronden van mijn boekje. Prof 
Wanders, beste Ron, hartelijk dank voor de leerzame commentaren tijdens de AMGRO 
meetings. 

De mensen in en om het lab: Th eo dankjewel voor het meedenken en hulp bij alle 
glucosestudies en natuurlijk ook voor het puppy-knuff elen. Albert, vooral het laatste jaar 
ben je erg betrokken geweest bij de laatste experimenten. Super dat je mee dacht over alle 
mogelijke mechanismen. Dankjewel! Rick, jij bedankt voor je fl exibiliteit als het licht iets 
te lang aan stond op ADL08 en de operaties verplaatst moesten worden. En niet minder 
belangrijk ook voor de gezelligheid bij de operaties. Nicolette en Janny, vooral in het 
begin heb ik heel veel van jullie geleerd. Dank jullie wel voor alles! 

De muizen, zonder jullie was dit boekje niet mogelijk geweest. Dank jullie wel, op de 
eeuwige kaasvelden hebben jullie het vast beter. Alle dierverzorgers jullie dankjewel voor 
alle goede zorgen voor de kleine mormels en tot ziens in het nieuwe gebouw. 

Alle andere medewerkers wil ik ook van harte bedanken voor hun betrokkenheid: 
Vincent (dank voor de nuttige tips met statistiek), Renze, Henk-Jan, Klary, Henk, Wytse, 
Juul (dank voor de goede zorgen voor de CPT muizen), Edmond en Trijnie (het was gezel-
lig op het isotopenlab, ja,mag het al?). Ook alle metabolers hartelijk dank: Janneke, Pim 
M, Pim de B, Th eo, Elles, Annet (dank voor alle acylcarnitines), Hermie, Fjodor, Jenny, 
Ingrid, Conny, Tineke (dank voor de snelle metingen van BHB), Klaas, Stieny en Marjan. 
Gea, en Hilde bedankt voor de gezelligheid tijdens het faxen. Ook Sander Houten (Am-
sterdam) dank voor het meedenken en schrijven met de twee CPT stukken. 

Dan mijn lieve (oud) kamergenoten, Harmen we denken nog steeds aan je. Elise, dank 
voor je onverstoorbaarheid bij ons op de kamer. Hilde dank voor de goede zorgen en je 
opvangtechnieken ;-). Jurre, je paste je al snel aan bij ons, al die meidenpraat kan je echt 
geen biet schelen je doet er gewoon net zo hard aan mee. Gemma, dankjewel voor alles, 
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de leuke tijd in Barcelona, de lol tijdens het skaten en de rest. Lieve Anke, wat heb je ons 
laten schrikken zeg! Super dat het nu weer zo goed met je gaat en dat je erbij kunt zijn 
vandaag. Voor mij ben jij de enige echte ere-nimf! Ook Aldo (het is ons niet gegund om 
geen problemen te hebben bij de Dc en Ch experimenten maar het gaat vast allemaal een 
keer lukken), Anja, Janine, Laura, Antonella, Th ierry en Alberto dank jullie wel.

Ook alle andere (oud) AIO’s en postdocs en MDL-ers dank jullie wel! Leonie (glit-
tergirl!), Jelske (dank voor het beantwoorden van al mijn vragen), Esther, Martijn, Titia, 
Niels (dank voor de dextro tijdens het fi etsen), Jaana, Margot, Wytske, Anniek (in herin-
nering), AnniekK (ja die K staat nog steeds voor koekje), Annelies, Arne, Maxi, Sabina 
(sorry voor het toetje), Jan-Freark, Kryzstof, Robert, Terry, Miriam, Yan, Th omas, Mar-
riet, Axel, Karin, Sandra, Jannes, Frans C, Jaap, Torsten, Mark, Uwe, Janette, Mariska, 
Manon, Fiona, Klaas-Nico, Han, Lisette, Tjasso. Zwanine, het was erg gezellig om je 
een half jaar als student te hebben, een beetje passen en meten in het begin, maar dat is 
uiteindelijk ook goed gekomen. Heel veel succes in de grote-mensen-wereld, maar dat 
gaat je helemaal lukken. Johan, dank je wel voor het lay-outen van mijn boekje en het 
beantwoorden van al mijn Prism vragen. 

Ook de mensen in mijn nieuwe lab wil ik graag bedanken: Ingrid, Bart, Niels, Henk, 
Nicolette (ja ook hier), Elinda, Anouk, Marcela, Jana, Marten en Marcel bedankt! 

Tja, en dan buiten het lab zijn er natuurlijk ook mensen die ik graag wil bedanken 
voor hun geduld en (on)begrip. De Farmaclan met aanhang super! Fokaline, we zaten 
in het zelfde schuitje, fi jn om daar af en toe eens heerlijk over te klagen en ervaringen 
te delen. Nanja en Erik, het is altijd erg gezellig bij jullie en de kids. Lieve Ingrid, jam-
mer dat je naar Tiel bent gegaan ik mis onze theeavonden wel hoor, maar zoals de heren 
zeggen: gelukkig hebben ze de telefoon uitgevonden. Dank dat je er altijd voor me bent. 
Leontine, gelukkig spreken we elkaar de laatste tijd weer wat vaker. Dames, ik zal het 
griezelgrietenhuis met jullie nooit vergeten! Jeroen&Carrie en Martine&Meine, jullie 
hebben altijd veel belangstelling getoond voor wat ik nu eigenlijk aan het doen was. Ik 
vond onze weekendjes weg altijd erg gezellig! Die houden we erin. Jeroen, ook jij succes 
met de laatste loodjes.

Michiel, dank voor het lekkere eten als we moe terugkwamen van het fi etsen. Maaike, 
ja nu kom jij pas, ik weet het, ik ben je echt niet vergeten. Dank voor alle gezelligheid op 
het lab en vooral daarbuiten. Het is geen stelling geworden, maar vergeten doe ik het niet: 
wij zijn niet gek, zij zijn gek (moet je af en toe maar even aan denken)! Ik zal ook nooit 
onze M&M-song vergeten. Fijn dat je deze dag mijn paranimf wilt zijn! Wanneer gaan 
we op vakantie? 

Ook kan je niet zonder je (schoon)familie, Peet&Ank, Arwen dank voor jullie vertrou-
wen in mij; zoals Peet zegt: alles komt goed! Jesse, leuk dat je er bent. Esther, lief zusje, 
fi jn dat je er ook bij bent vandaag. Pap en mam, jullie hebben altijd vertrouwen in mij 
gehouden ook als het even tegen zat, dank jullie wel!

Jelle, ja wat moet ik tegen jou nog zeggen, je weet het allemaal al! Je bent mijn schat! 
We gaan ervan genieten dat het nu echt af is!




