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Natuurlijke omgevingen veranderen voortdurend. De aanwezigheid van voedsel, 

partners en roofdieren varieert in ruimte en tijd. Als deze stimuli voorspelbaar 

variëren gedurende de dag is het gunstig voor de overleving van dieren om deze 

dagelijkse tijd-plaats aspecten te leren. Het vermogen om de tijd-plaats 

variabiliteit van belangrijke gebeurtenissen te onthouden, en deze informatie te 

benutten d.m.v. efficiënt georganiseerde dagelijkse activiteit, heeft daarom 

waarschijnlijk een aanzienlijke rol gespeeld in de evolutionaire vorming van 

cognitieve en circadiane hersensystemen. Dit vermogen is in vele verschillende 

diersoorten aangetoond, en bekend geworden als ‘Tijd-Plaats Leren’ (TPL). 

 

Onderzoek naar TPL heeft ecologische relevantie. Het kan helpen om een beter 

begrip te krijgen van de dynamiek van dagelijkse activiteiten van zowel 

prooidieren als roofdieren. De nadruk van het onderzoek beschreven in dit 

proefschrift ligt echter op wat we van TPL kunnen leren vanuit een gedrags- en 

neurobiologisch perspectief. Interessant is dat dieren hun interne biologische klok 

(24-uurs- of circadiane systeem) kunnen gebruiken voor TPL. Dat duiden we aan 

met ‘circadiaan TPL’ (cTPL). Er is echter nog weinig bekend over de specifieke rol 

van het circadiane systeem in geheugenformatie. Omdat cTPL een leer- en 

geheugen taak is, die afhankelijk is van het circadiane systeem, kan het gebruikt 

worden om de rol van (fysiologische) componenten van het circadiane systeem te 

onderzoeken op het niveau van functioneel gedrag. Bovendien impliceert cTPL dat 

verschillende tijdstippen van een interne circadiane klok kunnen worden 

opgeslagen in een associatief 'wat-waar-wanneer' geheugen. Dit type geheugen 

lijkt erg op het menselijke episodisch geheugen dat bijzonder gevoelig is voor 

verstoringen van veroudering en neurodegeneratieve ziekten. Diermodellen om 

het episodisch geheugen te bestuderen zijn echter schaars. 

 

Het bleek niet gemakkelijk om dieren cTPL te laten vertonen in laboratorium 

omstandigheden. Zonder de juiste motivatie zullen dieren geen TPL laten zien, of 

alternatieve strategieën toepassen die gebaseerd zijn op externe tijdsignalen in 

plaats van op een interne circadiane klok. Zo kunnen ze ook de volgorde van juiste 

handelingen aanleren (ordinale strategie), of tijdsintervallen schatten ten opzichte 

van de externe tijdsignalen (interval strategie). Met behulp van controle 

experimenten kunnen we identificeren welke strategie wordt gebruikt. De 



 Nederlandse samenvatting 

199 

 II 

circadiane strategie, zoals toegepast wordt bij cTPL, lijkt pas te worden 

aangewend als het onthouden van tijd-plaats aspecten essentieel is voor het 

welzijn of de overleving van het dier. Dit suggereert dat de circadiane strategie 

meer vergt van het brein dan de andere strategieën, terwijl het theoretisch wel de 

meest betrouwbare strategie is, zolang het circadiane system in orde is. 

De ontwikkeling van een geschikte gedragsopzet, waarin dieren consistent cTPL 

laten zien, is dus een grote stap voorwaarts geweest om TPL in het laboratorium 

te bestuderen. De sleutel tot succes bleek het toepassen van een gebalanceerde 

benadering tussen een voedselbeloning, om dieren te motiveren om de juiste 

locatiekeuzes te maken, en daarnaast een straf (milde voetschok) bij verkeerde 

locatiekeuzes. Het toepassen van lichte voedseldeprivatie, zodat dieren hongerig 

genoeg zijn om de voedselbeloning te willen vinden in de testopstelling, bleek een 

andere belangrijke factor. Wij gebruikten drie testtijdstippen (met drie uren 

tussen de testtijdstippen), waarop de muizen afwisselend één van de drie locaties 

moesten vermijden. Op deze manier simuleert deze TPL gedragstest de 

natuurlijke situatie waarin hongerige dieren op zoek gaan naar voedsel, terwijl 

verschillende voedsel locaties veilig of onveilig kunnen zijn, afhankelijk van het 

tijdstip van de dag. 

 

 

De rol van componenten van het circadiane systeem in cTPL 
 

Klokgen deficiënte muizen 

Het circadiane systeem synchroniseert de interne fysiologie en het gedrag van 

organismen met de externe circadiane omgeving. Het bestaat uit een hiërarchisch 

netwerk van onderling verbonden circadiane klokken (oscillatoren) die de 

circadiane expressie van vele fysiologische parameters aandrijven. Oscillatoren 

kunnen bestaan uit zowel organen/weefsels als neuronale netwerken. Bij 

zoogdieren wordt de suprachiasmatische nucleus (SCN) gezien als de hoofdklok in 

het brein. Deze oscillator wordt gesynchroniseerd door de uitwendige 

licht/donker (LD) cyclus, en synchroniseert op zijn beurt vele ‘ondergeschikte’ 

oscillatoren in het brein en de rest van het lichaam. In externe LD cycli zorgt het 

circadiane systeem dus voor gesynchroniseerde dagelijkse ritmes in het lichaam. 

In constante externe omstandigheden (constant licht of constant donker) 
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vertonen deze interne ritmes een zogenaamd ‘free-running’ patroon van 

ongeveer (circa-) een dag (-dian). Deze free-run wordt veroorzaakt doordat 

interne klokken zonder externe input wel ‘doortikken’, maar langzaam steeds 

verder uit de pas gaan lopen. Normaal hebben dieren iedere dag een duidelijke 

actieve- en inactieve periode. Zonder een functionele SCN worden dieren echter 

gedragsmatig aritmisch en verdwijnen interne ritmes die door de SCN worden 

gereguleerd. 

Op cellulair niveau worden circadiane ritmes voornamelijk aangedreven door 

klokgenen en hun eiwitproducten, die tot expressie komen in vrijwel alle cellen in 

het lichaam. Klokgenen zijn geïdentificeerd op basis van mutatie of deletie van 

deze genen, resulterend in het verlies van circadiane ritmiek. In het kort, de 

eiwitten CLOCK (Circadian Locomotor Output Cycles Kaput) en BMAL1 (Brain and 

Muscle ARNT-like protein 1) vormen een heterodimeer complex dat fungeert als 

een transcriptie activator voor de eiwitten PER (Period) en CRY (Cryptochrome). 

PER en CRY dimeriseren en dit complex migreert terug naar de celkern om daar de 

CLOCK-BMAL1 transcriptieactivator te remmen. Zo ontstaat een gesloten 

feedback systeem waarvan één cyclus ongeveer één dag duurt. 

 

Eerder ontdekten we dat CRY deficiënte muizen geen TPL meer konden aanleren. 

Wij onderzochten of cTPL ook afhankelijk is van PER klokgenen. Dit leidde tot de 

interessante bevinding dat PER deficiënte muizen, ondanks hun aritmische 

fenotype, geen enkele cTPL tekortkomingen lieten zien ten opzichte van controle 

muizen. Deze resultaten geven aan dat het interne tijdsmechanisme dat gebruikt 

wordt bij cTPL, afhankelijk is van CRY maar niet van PER eiwitten en onderliggende 

genen. Deze bevinding draagt bij aan de discussie of Per klokgenen wel essentieel 

zijn in alle circadiane oscillatoren. Terwijl PER eiwitten cruciaal zijn om door licht 

gedreven SCN ritmiek in stand te houden, zijn ze misschien niet cruciaal in andere 

oscillatoren. Over de laatste jaren is het inderdaad duidelijk geworden dat 

klokgenen weefselspecifieke functies kunnen hebben. De discrepantie in TPL 

vermogen tussen CRY en PER deficiënte muizen geeft aan dat TPL een 

onderscheidend paradigma kan zijn om de functionaliteit van bekende klokgenen 

te onderzoeken en maakt duidelijk dat verder onderzoek aan muizen met andere 

deficiënties in moleculaire klok componenten belangrijk is. 
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Betrokkenheid van een lichtgevoelige of een voedselgevoelige klok in cTPL 

Omdat de SCN gevoelig is voor licht, wordt het geclassificeerd als een ‘light-

entrainable oscillator’ (LEO). Korte periodes van voedselbeschikbaarheid vormen 

een tweede belangrijk extern tijdsignaal waar interne ritmes zich op afstellen. 

Zonder de SCN verdwijnen lichtgevoelige ritmes, maar blijven voedselgevoelige 

ritmes intact. Daarom wordt er een aparte (anatomisch en functioneel 

verschillende) ‘food-entrainable oscillator’ (FEO) onderscheiden, hoewel de 

locatie en de neuronale substraten ervan nog niet volledig zijn geïdentificeerd. Of 

cTPL gedreven wordt door de SCN LEO of door een FEO, is een aanhoudende 

discussie en het is ook voorgesteld dat beide conditioneel een rol kunnen spelen 

bij cTPL. Gezien het overlevingsbelang van cTPL is dit zeer aannemelijk. 

 

Wij onderzochten cTPL gevoeligheid voor abrupte licht- en voedsel gebaseerde 

verschuivingen, met de achterliggende gedachte dat cTPL prestatie moet worden 

beïnvloed als het onderliggende kloksysteem abrupt wordt verschoven in de tijd 

(fase verschuiving). Lichtgevoelige oscillatoren kunnen abrupt in fase verschoven 

worden met behulp van een hoge lichtintensiteit (lichtpuls) op het juiste moment. 

Voedselgevoelige oscillatoren kunnen verschoven worden door een vaste 

voedertijd te verschuiven. Zowel de licht- als de voedsel gebaseerde 

verschuivingen hadden een negatief effect op cTPL prestatie. In overeenstemming 

met de kenmerken van een onderliggende circadiane oscillator herstelde de cTPL 

prestatie gradueel over meerdere dagen. Dit duidt op een gekoppeld of 

geïntegreerd kloksysteem dat gevoelig is voor zowel licht als voedsel gebaseerde 

externe tijdsignalen. Interessant is dat de LEO verschuiving de cTPL prestatie in 

alle drie dagelijkse testsessies beïnvloedde, terwijl de FEO verschuiving alleen 

specifieke testsessies beïnvloedde. Deze sessie-specifieke verstoringen 

suggereren dat het onderliggende kloksysteem complexer is dan een enkele 

onderliggende oscillator. De verschillende tijd-plaats geheugennetwerken 

(onderling verbonden hersencellen die de tijd-plaats informatie coderen) lijken 

onder controle te staan van aparte klokjes die apart en in verschillende mate 

beïnvloed kunnen worden. 

 

De rol van de SCN in cTPL 

De geïnduceerde LEO verschuiving, zoals hierboven besproken, had een groter 

algemeen effect op cTPL prestatie dan de geïnduceerde FEO verschuiving. Gezien 
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de rol van de SCN als lichtgevoelige hoofdklok in het brein hebben we vervolgens 

onderzocht of de SCN een cruciale rol speelt in cTPL, door het testen van SCN 

gelaedeerde (kapot gemaakte) muizen. Tegen onze verwachtingen in vertoonde 

geen van de SCN gelaedeerde muizen cTPL tekortkomingen. Dit bevestigt dat cTPL 

primair moet worden aangedreven door andere oscillatoren. 

Interessant is dat zowel de PER deficiënte- als de SCN gelaedeerde aritmische 

muizen eerder verbeterde cTPL prestaties vertoonden in vergelijking met 

controlemuizen. Deze waarnemingen kunnen worden verklaard vanuit de notie 

dat SCN gedreven ritmes vaak lijken te concurreren met niet-SCN gedreven ritmes 

om gedrag te beïnvloeden. Dus als de licht-gedreven ritmes van de SCN afwezig 

zijn, zoals in SCN gelaedeerde en PER deficiënte muizen, dan zou verstoring van 

deze ritmes afwezig moeten zijn, resulterend in een betere cTPL performance. In 

lijn hiermee is het voorgesteld dat de invloed van licht-gedreven SCN ritmes 

beperkt wordt tijdens cognitieve training, waardoor niet-SCN ritmes meer invloed 

krijgen op cognitieve systemen en gedrag. Dit kan ook verklaren waarom de 

eerder besproken lichtpuls een grote invloed had op de cTPL prestatie, ondanks 

dat de SCN niet essentieel bleek voor cTPL. De lichtpuls werd gegeven buiten de 

TPL testtijden, waardoor de geïnduceerde LEO faseverschuiving toch grote invloed 

kon hebben op het cTPL onderliggende kloksysteem. Daarnaast kan de lichtpuls 

een rechtstreeks (niet via de SCN) effect hebben gehad op het cTPL betrokken 

tijdmechanisme. 

 

De rol van de bijnieren in cTPL 

De bijnieren vormen een belangrijke perifere oscillator die een rol kan spelen in 

cTPL. De SCN staat in verbinding met de bijnierschors via SCN gereguleerde ACTH 

(adrenocorticotroop hormoon) secretie uit de hypofyse, maar ook via het 

autonome zenuwstelsel dat de ACTH gevoeligheid van de bijnieren direct kan 

moduleren. In reactie op ACTH produceert de bijnierschors glucocorticoïden, 

terwijl deze productie wordt gemoduleerd door de lokale bijnier klok. 

Glucocorticoïden reguleren diverse functies, zoals opwinding, stressrespons, 

energiemetabolisme en cognitie. Glucocorticoïde receptoren komen in grote mate 

voor in de hippocampus, en corticosteron (CORT, glucocorticoïd hormoon) staat 

bekend om het moduleren van leer- en geheugenprocessen. Belangrijk is dat 

CORT ritmiek in stand blijft zonder de SCN. Voedsel anticipatie (verhoogde 

activiteit in de periode voordat voedsel verwacht wordt) wordt bijvoorbeeld 
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vooraf gegaan door een verhoogde CORT expressie en deze CORT-piek blijft in 

dezelfde periode aanwezig in SCN gelaedeerde dieren. Circadiane ritmes vanuit de 

bijnieren zouden dus kunnen dienen als een intern tijdsignaal dat gebruikt wordt 

in cTPL, zelfs in SCN gelaedeerde muizen. 

 

Om dit te onderzoeken hebben we eerst CORT gemeten in (SCN-intacte) TPL 

getrainde muizen vlak voor hun eerste TPL testsessie, en vergeleken met CORT in 

controle muizen die niet TPL getraind waren. In lijn met de mogelijke 

betrokkenheid van de bijnier ritmes in cTPL vonden we een statistische trend voor 

hogere CORT niveaus in het bloed van TPL-getrainde muizen. Om de potentiële rol 

van CORT en de bijnieren verder te onderzoeken hebben we de bijnieren van 

muizen zowel met als zonder SCN laesie operatief verwijderd (ADX, bilaterale 

adrenalectomie). Geen van de ADX muizen bleek cTPL afwijkingen te laten zien. 

Gebaseerd op de eerder gevonden verhoging van CORT expressie ten tijde van 

een TPL testsessie, zou CORT een ondersteunende functie kunnen hebben. In dit 

geval is het TPL paradigma blijkbaar niet gevoelig genoeg om dergelijke leren en 

geheugen ondersteunende effecten van CORT ritmiek op te pikken. Duidelijk is in 

ieder geval dat noch de SCN, noch de bijnieren cruciaal zijn voor cTPL. 

 

Identificatie van neurobiologische markers en betrokken hersengebieden 

Het vinden van neurobiologische markers voor cTPL kan veel inzicht verschaffen in 

het onderliggende mechanisme. Om dit te onderzoeken vergeleken we de 

hersenen van jonge TPL getrainde muizen op het moment van een TPL testsessie 

met die van ongetrainde controlemuizen. In de SCN onderzochten we de 

expressie van vasopressine (AVP, een belangrijke circadiane output van de SCN), 

het klokeiwit CRY2, en een marker voor neuronale activiteit (c-Fos), maar we 

vonden geen significante verschillen. Dit is in lijn met onze eerdere bevinding dat 

de SCN is niet kritisch betrokken is bij cTPL. Het grootste verschil tussen TPL 

getrainde- en controle muizen vonden we in c-Fos expressie in de 

paraventriculaire thalamus nucleus (PV). Dit gebied staat bekend als koppelstation 

van het circadiane systeem, onder andere met hersengebieden betrokken bij 

leren en geheugen. In de context van cTPL is de PV dus een interessant 

doelgebied, bijvoorbeeld voor een toekomstige laesie studie. Tevens vonden we 

een verhoging van CRY2 expressie in de dentate gyrus (DG, een regio binnen de 

hippocampus) van TPL-getrainde muizen ten opzichte van controlemuizen. Dit is 
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in lijn met de bevinding dat CRY deficiënte muizen niet in staat waren om TPL te 

leren, en suggereert dat de hippocampus een tijdsmechanisme herbergt dat 

functioneel is voor cTPL. 

 

Een gedistribueerd, geheugen-geïntegreerd kloksysteem 

Op basis van onze bevindingen en de literatuur hebben we een hypothetisch 

werkmodel opgesteld voor het cTPL onderliggende klokmechanisme. Het 

geheugensysteem van de hippocampus heeft waarschijnlijk een centrale plaats in 

cTPL gedrag. Dit hersengebied is essentieel voor het episodisch geheugen en 

klokgenen komen tot expressie in alle deelgebieden van de hippocampus. Recent 

is bovendien aangetoond dat 'tijdcellen’ in de CA1 regio van de hippocampus 

deelnemen in netwerken van episodisch geheugen, en tijdsintervallen kunnen 

coderen van uren tot dagen. In lijn hiermee vonden wij een verhoogde expressie 

van het klokeiwit CRY2 in de hippocampus van TPL getrainde muizen ten opzichte 

van controle muizen. De resultaten van de lichtpuls en voedselverschuiving lieten 

zien dat de TPL prestatie in specifieke testsessies verschillend kan worden 

beïnvloed. Deze resultaten suggereren dus ook dat geheugen-specifieke lokale 

klokken een rol spelen in cTPL. 

Het is waarschijnlijk dat dergelijke geheugen-specifieke klokken worden ingesteld 

en gesynchroniseerd vanuit een referentieklok. Deze oscillator zou kunnen zijn 

gelokaliseerd in een specifiek hersengebied, of voort kunnen komen uit een 

netwerk van onderling verbonden hersenstructuren die gezamenlijk als één klok 

functioneren. Hoewel de eerste optie niet volledig is uitgesloten met onze 

bevindingen dat cTPL onafhankelijk is van de SCN en de bijnieren, heeft de laatste 

optie daarmee wel waarschijnlijkheid gewonnen. Een dergelijk gedistribueerd 

kloksysteem wordt ook verondersteld voor de FEO. Zo’n kloksysteem kan erg 

complex zijn qua koppelingsstructuur en in de zin dat vele hersengebieden en 

weefsels/organen in het lichaam  betrokken kunnen zijn. Deze kunnen 

functioneren als verschillende typen klokken (zelf-onderhoudende- of gedeeltelijk 

zelf-onderhoudende oscillatoren, of zogenoemde zandloper mechanismen) en 

gevoelig zijn voor verschillende externe en interne input. Bovendien zouden de 

elementen die deel uitmaken van een gedistribueerd kloksysteem variabel 

kunnen zijn. Zo kan het FEO kloknetwerk conditioneel betrokken zijn wanneer 

voedsel op bepaalde tijdstippen beschikbaar wordt gemaakt als onderdeel van de 

toegepaste TPL gedragstest. In een dergelijk systeem kan het wegvallen van een 
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element waarschijnlijk opgevangen worden, wat het identificeren van individuele 

elementen bemoeilijkt. Dit kan verklaren waarom ‘de klok’ die betrokken is bij 

cTPL en andere vormen van tijd-geheugen nog niet is gelokaliseerd. Hoewel we 

hebben aangetoond dat de SCN niet essentieel is voor cTPL, heeft het 

waarschijnlijk een algemeen modulerend effect op het TPL onderliggende 

kloksysteem. Dit wordt ondersteund door onze resultaten van de effecten van een 

lichtpuls.  

Samengenomen kunnen ervaring-gerelateerde signalen waarschijnlijk fungeren 

als tijdsignaal (input) voor een gedistribueerd kloknetwerk van cTPL betrokken 

hersengebieden, waaronder de hippocampus, waar lokale geheugen-specifieke 

klokjes worden ingesteld vanuit het grotere referentie kloksysteem. Of CRY, maar 

niet PER klokeiwitten essentieel zijn voor tijdcodering in de hippocampus moet 

nog nader worden onderzocht. Dit kan bijvoorbeeld door muizen te testen die 

alleen een deficiëntie van deze klokgenen hebben in de hippocampus. 

 

 

TPL in het kader van veroudering 
 

Veel klinische studies hebben een directe correlatie aangetoond tussen 

abnormale circadiane klok functies, veroudering en de ernst van 

neurodegeneratieve aandoeningen. Dit suggereert een functioneel verband 

tussen de circadiane kloksystemen en de achteruitgang van hersenfuncties bij 

veroudering. cTPL toont dat dieren drievoudige geheugennetwerken kunnen 

aanmaken waarin ‘wat’, ‘waar’ en ‘wanneer’ informatie met elkaar worden 

geassocieerd. Dit type geheugen is qua inhoud gelijk aan het menselijke 

episodisch geheugen, hoewel het niet duidelijk is of dieren net als mensen aan 

één ervaring genoeg hebben om dit geheugen te vormen. Episodisch geheugen is 

afhankelijk van de hippocampus en bijzonder gevoelig voor de negatieve effecten 

van veroudering en neurodegeneratieve ziekten. Veroudering wordt gekenmerkt 

door zowel cognitieve achteruitgang als verslechtering van het circadiane 

systeem. Omdat cTPL een integratieve samenwerking tussen cognitie en het 

circadiane systeem vereist, voorspelden we dat cTPL bijzonder leeftijdsgevoelig 

zou moeten zijn. Wij onderzochten TPL daarom voor het eerst in de context van 

veroudering. 
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We vonden dat op middelbare leeftijd (17 maanden oud), de meeste muizen niet 

meer in staat waren om TPL te verwerven. Verrassend was dat sommige muizen 

toch goed presteerden door een alternatieve (ordinale) TPL strategie toe te 

passen. Deze strategie is niet afhankelijk van het circadiane systeem en 

vermoedelijk ook minder cognitief belastend dan de circadiane strategie (cTPL). 

Kennelijk is op deze leeftijd zowel het circadiane systeem als het cognitief 

vermogen dermate verslechterd dat dieren niet meer in staat waren tot TPL, 

terwijl sommige dieren dit verlies van functie compenseerden door de ordinale 

strategie te gebruiken. Opvallend was dat muizen die van jongs af aan getraind 

waren in cTPL, de circadiane strategie (cTPL) wel aanhielden, tot op de oude 

leeftijd van 22 maanden. Dit toont de positieve effecten van cognitieve training 

van de betrokken hersensystemen. Op de leeftijd van 22 maanden lieten de 

muizen echter cTPL gebreken zien in de vorm van rigide/ingesleten TPL geheugen 

waarvan de tijdscomponent niet meer aangepast leek te kunnen worden (verlies 

van plasticiteit). Het striatum en de hippocampus worden gezien als componenten 

van verschillende geheugensystemen die betrokken kunnen zijn bij deels 

concurrerende gedragsmatige strategieën. Terwijl het hippocampus-afhankelijke 

episodisch geheugen erg leeftijdsgevoelig is, lijkt het procedurele 

geheugensysteem van het striatum ongevoelig voor verouderingseffecten. We 

vermoeden dus dat cTPL de plasticiteit vereist van een intacte (niet-verouderde) 

hippocampus, terwijl de ordinale strategie meer afhankelijk is van het striatum. 

Toekomstige TPL studies kunnen meer inzicht geven in het conditionele gebruik 

van verschillende TPL strategieën en de vermoedelijke betrokkenheid van 

verschillende geheugensystemen. 

 

Samengenomen tonen deze resultaten de positieve effecten van herhaalde 

cognitieve training en werpen ze nieuw licht op het verlies van plasticiteit bij 

veroudering op het gebied van (episodisch) geheugen. Misschien nog belangrijker 

is dat we de leeftijdsgevoeligheid van TPL konden aantonen, en daarmee de 

potentie van TPL als diermodel voor episodisch geheugen en veroudering. 

Dergelijke functionele gedragsmodellen zijn schaars, maar essentieel om de 

effectiviteit van interventies te testen die de nadelige effecten van veroudering en 

episodisch geheugen gerelateerde ziekten, zoals de ziekte van Alzheimer, kunnen 

verbeteren. 
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Veel mensen hebben bijgedragen aan het ontstaan van dit proefschrift.  

 

Vooral Eddy en Menno ben ik veel dank verschuldigd en ik heb veel respect voor 

jullie ontwikkeld.  Zonder jullie supervisie was het zeker niet gelukt. Eddy, bedankt 

dat je me mijn gang liet gaan, maar er altijd was als ik input nodig had. Voor mij 

was dit de juiste balans. Al vanaf dat ik student was leek je vertrouwen in me te 

hebben en dat werkte zeer stimulerend. Door de gegeven vrijheid zijn ook 

belangrijke zijprojecten ontstaan. Zo heb ik ACTOVIEW kunnen ontwikkelen, een 

analyse programma voor activiteitsdata, waar ik uiteindelijk goed gebruik van heb 

kunnen maken voor de analyse van mijn eigen data en dat nu nog steeds gebruikt 

wordt op beide afdelingen. Tevens gaf dit mij de ruimte om na te denken over een 

geautomatiseerd TPL paradigma. Toen ik je mijn plannen liet zien reageerde je 

meteen enthousiast. Samen hebben we een grant binnen gesleept waarmee het 

paradigma daadwerkelijk is ontwikkeld. Helaas hebben we het nog niet goed 

kunnen testen, maar ik ben blij hiermee iets achter te hebben gelaten waarop 

verder gebouwd kan worden. Je feedback op stukken liet nooit lang op zich 

wachten. Altijd had je goede verbeterpunten, toevoegingen, en wist je mijn 

gebrabbel te reduceren tot de kern. 

Menno, het gevoel van vertrouwen en vrijheid heb ik zeker ook bij jou ervaren. Ik 

heb vaak tegen vrienden gezegd dat we een zeer goed team waren waarin we 

elkaar goed aanvulden. Waar Eddy belangrijke input kon geven op het gebied van 

leren en geheugen, leverde jij belangrijke input vanuit de chronobiologie. Ik was 

dan ook pas zekerder over stukken nadat ik feedback van jullie beiden had 

ontvangen. Het werkte ook bemoedigend dat je vaak aangaf wanneer stukken 

goed genoeg waren: ‘Submitten maar!’. Ook heb ik zeer genoten van ons uitstapje 

naar de Summer school in Bangalore India en ik ben je zeer dankbaar voor die 

geboden kans. 

 

Ik wil de leescommissie Prof. dr. G. van Dijk, Prof. dr. G.T.J. Horst en Prof. dr. E. 

Dere bedanken voor het beoordelen van mijn proefschrift en ik waardeer het heel 

erg dat jullie hier tijd in hebben willen stoppen. 

 

Tijdens mijn eerste master stage heb ik veel geleerd van mijn begeleider Ivi. Voor 

een snicker als beloning zat ik tot diep in de nacht samen met jou stereotactische 
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operaties uit te voeren. De hierbij opgedane kennis heb ik goed kunnen toepassen 

bij mijn PhD onderzoeken, en ik ben blij dat we nog steeds goede vrienden zijn. 

 

De afdeling Moleculaire neurobiologie was een gezellige werkplek. Paul, als 

voormalig hoofd van de afdeling (en stagebegeleider tijdens mijn master), wil ik je 

bedanken voor je support en interesse. Erg fijn dat je me af en toe opzocht voor 

een babbeltje. Uli, Ad, Regien en Csaba jullie ook erg bedankt voor jullie input, 

gezelligheid en interesse. Uli, ik leerde je al kennen tijdens mijn eerste 

masterstage en ik heb veel respect voor je ontwikkeld als persoon en voor je 

kennis op het gebied van immunologie, neuroinflammatie en Alzheimer 

pathologie. Bedankt dat je mij aan het eind van mijn PhD de kans gaf om aan een 

interessant project in samenwerking met het RIVM te werken. Peter (RIVM), 

bedankt voor de goede samenwerking, ik heb erg genoten toen we samen biertjes 

dronken op je terras. Hopelijk kunnen we de verkregen resultaten snel publiceren. 

Ad, bedankt voor je interesse, de vele gezellige gesprekjes rond het 

koffieapparaat en het studentassistentschap dat je me aanbood aan het einde van 

mijn PhD. Regien, bedankt voor je begrip als er weer eens een presentatie verzet 

moest worden vanwege mijn gedragsexperimenten. Csaba, we often seemed to 

bump into each other at weird times, in the night or in weekends when no one 

else was in the lab. Thank you for valuable input on immunostainings. Although 

unfortunately you never stay for long, it was always nice to have you around. 

 

Natuurlijk heb ik ook veel steun gehad van mijn collega PhD’s en PostDocs. 

Martijn, wij begonnen onze PhD’s tegelijk op het biologisch centrum (Haren), en 

het eerste jaar deelden we samen een kamer. Bedankt voor je hulp en 

gezelligheid en de vele overleggen die we hebben gepleegd. Ik wens je alvast veel 

succes met jouw aankomende promotie. Op het CvL heb ik een aanzienlijk deel 

van mijn PhD als enige man de PhD kamer gedeeld met acht vrouwen. Men vroeg 

zich af hoe ik het uithield, maar met zulke leuke collega’s was dat helemaal niet 

moeilijk! Dat moet jou ook lukken Peter. Helaas kwam het hardloopclubje niet 

helemaal van de grond. Roelina, Niki, Iris, Vibeke, Leonie, Erin, Yun, Doortje, 

Priscilla en Kata heel erg bedankt voor een gezellige tijd, jullie interesse en het 

meedenken over praktische probleempjes. Pieter, we hebben erg kunnen lachen 

om je zuid-afrikaanse woordgrapjes! Bedankt dat ik je paranimf mocht zijn, en 

leuk dat we samen nog een artikel hebben gepubliceerd.  
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Vanuit de chronobiologie groep wil ik Domien, Serge, Martha, Marijke, Roelof, 

Ate, Sjaak, Vincent, Emma, Moniek, Rinaldo en Tom bedanken voor jullie 

gezelligheid, interesse en vaak waardevolle input. Domien, bedankt dat je de tijd 

nam om samen klokmodellen te bediscussiëren. Ate, wij deelden een interesse in 

programmeerwerk en geknutsel. Bedankt voor je interesse in mijn project en de 

overleggen die we samen hebben gepleegd. Vincent, bedankt voor je steun en de 

vele keren dat je mijn muizen voor me kon controleren. Heel veel succes ook met 

jouw promotie binnenkort. Naast een briljant chronobioloog is Roelof de rockster 

en dartkoning van de afdeling. Ik vond het erg leuk om een van mijn artikelen 

samen met jou te publiceren en je (statistische) input was hierbij onmisbaar. Fijn 

dat we nog regelmatig samen een biertje drinken bij het darten. 

 

Hierbij wil ik ook mijn studenten bedanken! Zhiva, Vibeke, Carolien, Gerlof, 

Christos, Nicole, Jenny, Josse, Meral, allen hebben jullie bijgedragen aan de data 

in dit proefschrift en ik hoop dat jullie hier ook een beetje trots op zijn. Ik wens 

jullie heel veel succes in jullie verdere (wetenschappelijke) carrière en hoop dat ik 

daar een eerste opstapje in heb mogen zijn. Vibeke, jij bent in ieder geval al een 

tijdje begonnen aan je PhD. Leuk dat je nog even mijn gezellige bureau-

overbuurvrouw was! 

 

Ik heb het vaak gedacht: Waar zouden we zijn zonder onze analisten? PhD’s en 

Postdocs komen en gaan, maar de analisten die blijven bestaan. In hen zit dan ook 

een groot deel van de kennis van een afdeling. Wat mij betreft zijn we op het CvL 

bevoordeeld met geweldige analisten, die niet alleen constant klaar staan voor 

alle PhD’s, maar ook nog eens een groot deel van het onderwijs verzorgen. 

Wanda, Jan K, Kunja, Jan B, Christa, Folkert, Gerard, Bert en Leon, heel erg 

bedankt voor alle steun en hulp! Folkert, bedankt voor je hulp en adviezen bij de 

immunohistologische kleuringen. Helaas voor de afdeling geniet jij nu van je 

welverdiend pensioen. Ik ben blij dat je je jarenlange ervaring nog deels op mij 

over hebt kunnen brengen. Jan K, ik leerde je al kennen tijdens mijn bachelor- en 

masterstages en ik heb destijds vele Western Blots bij jou in het lab gedraaid. Met 

de rockmuziek die uit jouw speakers klonk was de sfeer daarbij altijd opperbest. 

Bedankt voor al je hulp destijds en bij de kwantificatie van immunokleuringen 

tijdens mijn PhD. Jan B ook bedankt voor je gezelligheid. Door af en toe mee te 
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kijken met je operaties heb ik nog een en ander van je kunnen leren. Bedankt ook 

voor de analyse van mijn CORT samples.  

Wanda, ik kan je niet genoeg bedanken voor al je hulp en adviezen. Je lijkt een 

octopus die acht dingen tegelijk kan doen. Naast je reguliere werkzaamheden help 

je niet alleen alle PhD’s, je doet dit met een constante slinger studenten achter je 

aan en een onverwoestbare vrolijkheid. Desondanks vind je altijd tijd voor een 

babbeltje, waarvoor je vaak even de ronde doet. Serieuze gesprekken blijven 

nooit lang serieus bij jou, want je hebt een gave voor het ingooien van schuine 

opmerkingen. Gelukkig heb ik daar zelf ook wel een handje van. Al met al hebben 

we samen flink wat afgelachen en ik ben je dan ook gaan zien als een goede 

vriendin. Super leuk dat je mijn paranimf wilde zijn en ook nog geholpen hebt bij 

het zoeken van sponsoren voor de drukkosten van dit proefschrift. 

 

Ik ben nog wat collega’s vergeten. Miriam en Catriene, heel erg bedankt voor al 

jullie hulp en input op het gebied van dierenwelzijn. Dit is onmisbaar bij goed en 

degelijk proefdieronderzoek. Ik wil ook alle dierverzorgers bedanken voor de 

samenwerking en de toegevoegde humor op de werkvloer. Linda, Auke en Jaap, 

bedankt voor alle gezellige gesprekken die we hebben gehad. Geniet van jullie 

pensioen Auke en Jaap! Martijn, hoofd van de proefdierfaciliteit, bedankt voor de 

prettige samenwerking. Er kwam nogal wat bij kijken om de verhuizing en latere 

verbouwingen in goede banen te leiden! Dankzij je altijd tijdige 

informatieverstrekking heb ik gelukkig weinig problemen ondervonden tijdens 

mijn vele langdurige kelderbezettingen. Gerard, bedankt voor je hulp rondom de 

gedragsregistratie en het jaarlijks in goede banen leiden van de welzijnsevaluaties 

en proefdierregistraties. Henk, bedankt voor je administratieve vaardigheden, 

met een vleugje nonchalance en humor. Ook jij geniet ondertussen van je 

pensioen. Gelukkig is Richard een goede opvolger. Pleunie en Marlies, jullie ook 

bedankt voor de goede zorgen en de prettige samenwerking. Diana en Janine, 

bedankt voor het leuke laagdrempelige contact vanuit BCN. Het is een groot 

verlies dat we Janine moeten missen. Ik herinner me een erg gezellige retreat met 

jullie! 

 

Met het oog op de toekomst wil ik ook mijn nieuwe collega’s bij ERIBA bedanken 

voor hun steun en begrip tijdens de zware laatste lootjes en de aanmoediging om 

dit proefschrift af te maken. Ellen, bedankt dat je me hiervoor de ruimte hebt 
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gegeven. Celine, Ale, Olga, Esther, Helen, Michele, Els, Bora, Anita, Renée en 

Wytse, hopelijk gaan we een gezellige samenwerking tegemoet! Olga, thank you 

for your time to educate me on working with C elegans. Helen, thank you for 

bringing me a sample of your delicious pumpkin soup, it made me feel right at 

home! 

 

Een belangrijke factor voor de totstandkoming van dit proefschrift is mijn familie. 

Ik draag dit proefschrift dan ook op aan mijn ouders Agatha en Dirk, want zonder 

hun goede zorgen en opvoeding had ik het nooit zo ver kunnen schoppen. Mijn 

zus Stineke en broertje Sipko hebben hier zeker ook aan bijgedragen. Mem, 

bedankt voor je hulp, je adviezen en je altijd nuchtere vrolijkheid. Heit, bedankt 

voor al je harde werk om ons gezin te onderhouden, je goede zorgen en je 

interesse in mijn onderzoek. We missen je allemaal ontzettend en ik vind het heel 

jammer dat je mijn promotie niet meer mocht meemaken. Stineke en Sipko ik 

ben heel erg trots op jullie en blij dat we zo hecht zijn. Stineke, bedankt voor al je 

goede zorgen en Sipko ook bedankt voor je hulp met de cover van dit proefschrift. 

De komst van Stijn, mijn kleine neefje, bracht een hoop geluk en binnenkort 

wordt hij ook nog een grote broer! Stijn, ik ben nu al trots op je en het is 

ongelooflijk hoe snel je al een grote vent wordt. Het zal vast niet lang duren 

voordat de vrouwen niet meer van je af te slaan zijn. Arend en Renske en mijn 

schoonfamilie Wibo, Joke en Jorrit, jullie ook bedankt voor alle steun en de 

gezellige momenten. Ik had mij echt geen leukere schoonfamilie kunnen wensen. 

Voor mijn hele familie, bedankt voor al jullie begrip wanneer ik vanwege 

gedragstesten weer eens niet beschikbaar kon zijn bij familieaangelegenheden. 

 

Ik ben blij dat ik deze steun en begrip ook van mijn vrienden heb mogen 

ontvangen. Wandert, bedankt voor alle mooie stapavonden. We missen je in 

Groningen, maar ik ben blij dat je met Laura in Spanje je roeping hebt gevonden, 

waar jullie samen wijn gaan maken. Wij hebben alvast wat flessen besteld. Heel 

veel succes ook met het afronden van je PhD en je promotie binnenkort. We 

komen zeker een keer bij jullie langs in Spanje! 

Erik bedankt dat je altijd zo’n goede vriend bent gebleven! Op de middelbare 

school waren we al onafscheidelijk en sindsdien hebben we samen heel wat 

meegemaakt. Ik heb ontzettend genoten van onze reis door India! Hoewel er nu 

wat kilometers tussen ons zitten blijven we elkaar nog steeds opzoeken om samen 
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leuke dingen te doen. Hopelijk pakken we komende zomer weer een leuk 

muziekfestival mee! Ik ben heel trots op je dat ook jij nu met een PhD bent 

begonnen en je eerste artikel al is gepubliceerd. Heel veel geluk samen met Merel 

in jullie nieuwe huis! 

Sjaak, ik leerde je kennen in Groningen toen ik een nieuwe kamergenoot zocht en 

zo hebben we een paar jaar samen gewoond. Gelukkig klikte dat meteen en 

sindsdien ben je een zeer dierbare vriend geworden. Eerst studeerde je 

architectuur en was je druk bezig met het maken van mooie plattegronden. Ik wil 

graag geloven dat je onder andere door mij geïnspireerd werd om van studie te 

switchen naar de levenswetenschappen, waarin je je roeping vond. Binnen no-

time was je afgestudeerd. Geweldig dat je daarna je PhD begon bij Roelof 

waarmee we ook nog collega’s van elkaar werden op de chronobiologie afdeling. 

Tijdens je BCN master ontmoette je je vriendin Nele en sindsdien zijn jullie beide 

dierbare vrienden. Ik hoop dat we nog lang samen leuke dingen blijven doen! 

Bedankt dat je mijn paranimf wilde zijn, ik had geen beter iemand kunnen 

bedenken! 

 

De belangrijkste persoon om te bedanken heb ik voor het laatst bewaard: mijn 

lieve vriendin Anniek, waar ik al bijna negen jaar verliefd op ben. We ontmoetten 

elkaar op een liftwedstrijd. Ik was in pak, jij in bruidsjurk en sindsdien waren we 

onafscheidelijk. Je was mijn steun en toeverlaat op moeilijke momenten. Bedankt 

voor je positiviteit en je aanstekelijke enthousiasme. Op de juiste momenten wist 

je me op te beuren en aan te moedigen om verder te werken, of me juist eens 

achter mijn computer vandaan te halen. Samen hebben we al mooie reizen 

gemaakt, maar ook ik kijk ernaar uit om samen nog eens de wijde wereld in te 

trekken, en daarna verder te bouwen aan onze toekomst! 

 

Ik ben erg bang dat ik iemand ben vergeten. Mocht dit het geval zijn: Jij ook 
bedankt! 
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