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Dankwoord 
 

Het werk is volbracht. Het is gek gelopen zullen we maar zeggen en ik zou 

liegen als ik zou beweren dat ik het jammer vind dat het voorbij is. Toch zijn er 

mensen zonder wie ik het niet had gered. Enkelen hebben een plaatsje gekregen 

in dit dankwoord. Alle mensen die hier niet zijn genoemd omdat de ruimte nou 

eenmaal beperkt is, wil ik bij deze heel hartelijk bedanken. 

 

Ten eerste wil ik mijn begeleider en copromotor Cor Grol noemen. Cor, bedankt! 

Voor de antwoorden op vragen over organische chemie, die jij opvallend vaak 

als enige kon beantwoorden. Voor discussies zoals ik ze alleen met jou kan 

voeren over molecular modeling, hoe moleculen, enzymen, receptoren eruit 

zien, wat ze doen en hoe ze dat doen. Gelukkig mogen we nog even verder 

samen modelen! Bedankt voor het snelle nakijkwerk, voor de discussies, voor de 

subtiele, maar duidelijke hints als je vond dat ik maar weer eens een hoofdstuk 

moest inleveren. Voor dat je onverminderd enthousiast bleef ook na je 

pensionering. Gewoon super bedankt voor alles! 

 

Daarnaast bedank ik mijn promotor Ben Westerink. Bedankt voor het 

overnemen van de taak van promotor na het ‘verdwijnen’ van de vakgroep 

Farmacochemie. Bedankt voor de interesse in en het nakijken van mijn werk, 

voor de kritische kanttekeningen bij mijn inleiding. En ook heel erg bedankt voor 

alle adviezen en hulp met betrekking tot het afronden van mijn promotietraject. 

 

Next, I would like to thank Göran Engberg and Sophie Erhardt at the Karolinska 

Institute in Stockholm. First of all for coming up with the subject of the research 

described in this thesis and for financial support. More importantly though for 

the interesting and motivating discussions about the kynurenine pathway and 

effects of KAT inhibition. Göran, thank you for being in the assessment 

committee! 

 

Bij deze wil ik ook Prof. Kruse en Prof. Zaagsma bedanken voor het lezen en 

goedkeuren van het manuscript. 

 

Mijn promotieonderzoek ben ik begonnen onder leiding van Håkan Wikström en 

Durk Dijkstra. Hoewel onze wegen niet tot het einde van het traject parallel 

liepen wil ik jullie bij deze toch hartelijk danken voor de mogelijkheid om mijn 

promotieonderzoek hier te doen. 
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Tijdens een groot deel van mijn promotieonderzoek had ik het genoegen om een 

kamer te delen met onze ‘labchef’ Pieter Tepper. Pieter, bedankt voor wat ik 

allemaal van je heb geleerd. Ik vond het een toffe tijd! Ook alle andere collega’s 

van het FC lab wil ik bedanken: Erik, Danyang, Jeroen, André, Frank, Massimo, 

Rosalina. En natuurlijk Jan de Vries. Bedankt Jan, voor het onverstoorbaar 

doormeten van enzymassay-monsters! Ook heel belangrijk zijn de dames op het 

secretariaat. Janneke, Margriet en Janine, jullie hebben alle drie veel werk voor 

me gedaan. Top! Studenten die aan mijn onderzoek hebben meegewerkt zijn 

Annette, Jan en Peter. Ook hen wil ik bedanken voor de energie die ze in het 

project hebben willen steken en de gezelligheid op het lab. 

 

Wat analyses betreft was Farmacochemie altijd nogal afhankelijk van andere 

vakgroepen. Samen met Pieter heeft Rein Bos altijd goed gezorgd voor de GC en 

de GC-MS. Ik heb veel geleerd van jullie over deze systemen. Bedankt! Verder 

zijn er heel wat MS analyses gedaan door de groep van Massaspectrometrie. 

Vooral Annie en Margot, bedankt daarvoor! Wat de HPLC betreft kon je altijd 

bouwen op Jan Visser. Bedankt Jan, voor alle onderdelen, je advies en 

charmantheid. En uiteraard voor de mogelijkheid om ook af en toe wat analyses 

te doen op jullie lab. Voor HPLC-analyses van eerder genoemde enzymassays 

heb ik veelvuldig gebruikt gemaakt van systemen die beheerd werden door 

Marius. Marius, ik was apetrots op de dag dat je me voor het eerst zei dat ik het 

nu wel alleen aan kon. Je was streng, maar de kwaliteit was er ook naar. Dank 

je wel! Op deze plaats wil ik ook Lutea bedanken voor het vakkundig opzetten 

van de assays, iets wat me nooit in mijn eentje was gelukt. 

 

Vervolgens zijn daar collega-AIO’s en promovendi buiten Farmacochemie die ik 

hartelijk wil bedanken. Velen zijn inmiddels gepromoveerd – zo gaat dat als je er 

lang over doet… Omdat de lijst met namen heel lang zou worden en 

gegarandeerd onvolledig waag ik me daar maar niet aan. Bedankt allemaal voor 

alle gezelligheid, koffie, bier, geouwehoer, tips en trucs en voor het 

enthousiasme! Yk, ik kan het toch niet laten: desgraciadamente manteca de 

cacahuetes – al slaat dit in deze context nog minder ergens op dan dat het al 

deed behalve dat we al heel lang niet meer bij Sephora een pint kunnen drinken 

op onze Spaanse lessen. 
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Ik werk nu alweer een hele tijd bij Brains On-Line. Ik zou graag Gunnar en 

Thomas willen bedanken voor het feit dat ik bij BOL mocht komen werken en dat 

ik dat werk kon combineren met het afronden van mijn proefschrift. Fantastisch 

dat ik ‘mijn kynurenines’ kon meenemen naar BOL! Ook andere collega’s bij BOL 

wil ik bedanken. In het bijzonder wil ik Joost bedanken. Voor al het werk op 

‘wonderdag’ en andere dagen, voor het rechtbuigen van heel veel vrijdag-

engels, voor het luisterend oor en het geduld. Voor het bedenken van de 

tabellenbonus en de biertjes die we erop hebben gedronken. En last but not 

least: dat je paranimf wilt zijn!! 

 

Dan heb je daar een leven buiten het werk. In het bijzonder mijn Farmacie 

jaargenootjes en goede vriendinnen Gerda, Christa, Marjolijn, Karolien, 

Hillegonde en Maartje – bedankt voor de fantastische tijd tijdens de studie en 

daarna. De weekenden en samen-etentjes zijn altijd om naar uit te kijken! 

Verder wil ik ook deFeest noemen – ik weet zeker dat dit de eerste keer is dat 

deze naam in een proefschrift opduikt en waarschijnlijk ook de laatste. 

Desalniettemin bedankt voor de nooit ontbrekende zinloosheid!  

 

De basis van alles ligt natuurlijk bij mijn achtergrond, mijn familie. Mama en 

papa, ik weet niet hoe ik het moet benoemen wat jullie hebben betekend voor 

het feit dat het boekje er nu ligt. School, studie, maar ook de muziek – jullie 

hebben me gestimuleerd en ervoor gezorgd dat het kon. Bedankt daarvoor! 

Juliane & Jan-Ger, jullie hebben me vooral helpen relativeren. Bedankt voor de 

steun! Jan-Ger, bedankt dat ook jij paranimf wilt zijn! Andreas & Alieke, dit jaar 

hebben jullie ook een feest. Genieten! Andreas, bedankt voor het 

programmaatje dat de spaties tussen de aminozuren zette. Heeft me enorm 

geholpen destijds. 

 

Tot slot wil ik Martin bedanken. Martin, bedankt voor het overtuigen dat Debian 

en Ubuntu beter zijn dan Fedora en voor alles wat ik van je heb geleerd op het 

gebied van Linux en Open Source software. Bedankt voor de hulp bij het 

opzetten en draaiende houden van de modeling omgevingen. Bedankt dat ik 

mocht backuppen naar Initfour en dat jullie mijn systemen hebben opgenomen 

in jullie monitoring. Bedankt dat je wel 1000 keer mijn X hebt gefixt. Maar ook 

bedankt dat je er voor me was. Om te vieren als het goed ging en om te 

luisteren en er voor me te zijn als het niet ging. We kunnen er nu over grappen, 

maar toen was het altijd heel fijn. Laat het hier dan voor eens en altijd gedrukt 

staan: MARTIN IS LIEF! Ik hou van je. 


