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Nawoord 
 
Dit proefschrift is natuurlijk mede tot stand gekomen met hulp en begeleiding 
van vele andere mensen. Een dankwoord is dan ook wel op zijn plaats en een 
mooie afsluiting van dit proefschrift. 
 
Na een aantal jaren thuis te hebben gezeten om de zorg op me te nemen voor 
mijn twee geweldige zonen Jos en Luco ben ik weer aan het werk gegaan als 
analiste in Haren. Dankzij Harma Karsens, een vertrouwde studie – en 
kamergenote, ben ik bij de vakgroep Moleculaire Genetica terecht gekomen 
waar ik anderhalf jaar gewerkt heb. Daarna ben ik samen met Kees Leenhouts 
vanuit Haren naar Groningen vertrokken om bij de net opgestarte stichting 
Biomade te beginnen. Hoewel de projectgroep Peptide Antibiotics, onder 
leiding van Kees, na anderhalf jaar gestopt werd heb ik met veel plezier aan dit 
onderzoek gewerkt. Gelukkig voor Kees heeft het andere project, Protein 
Anchor, waar hij ook leiding aan gaf wel succes gehad en is sinds 2007 verder 
gegaan als het spin-off bedrijf Mucosis B.V.. In de elf jaren die ik bij Biomade 
heb gewerkt zijn veel projecten gestart en gesneuveld en heb ik veel collega’s 
zien komen en gaan. Zelf heb ik bij drie verschillende projecten binnen 
Biomade gewerkt. Ik heb met zeer veel verschillende collega’s gebabbeld, 
gelachen en gemopperd. Ik ga jullie niet allemaal bij naam noemen maar wil 
jullie alsnog bedanken voor de goede werksfeer.  
 
Mijn laatste projectgroep waar ik sinds 2003 onderdeel van ben is de groep 
Therapeutic Peptides. Ook dit project is veelbelovend gebleken en staat op het 
punt verder te gaan als het spin-off bedrijf LanthioPep. Deze projectgroep is 
sinds het begin succesvol geleid door doctor Gert N. Moll en dankzij Gert heb 
ik me verder in de wetenschap weten te bekwamen. Doordat ik de ruimte kreeg 
om zelfstandig onderzoek te doen en te publiceren, werd het mogelijk om onder 
niet gebruikelijke omstandigheden te kunnen gaan promoveren. Gert je bent 
een geweldige leermeester geweest en ik wil je hiervoor dan ook hartelijk 
bedanken. Professor Oscar P. Kuipers van de vakgroep Moleculaire Genetica 
uit Haren wil ik bedanken voor de begeleiding die ik heb gehad bij het tot stand 
komen van dit proefschrift en voor het feit dat hij mijn promotor wil zijn. 
Verder wil ik professor George T. Robillard, oprichter van Biomade, nog 
bedanken. Zonder Biomade zou deze promotie niet mogelijk zijn. Collega’s die 
direct betrokken zijn geweest bij het project en sinds enige tijd vertrokken zijn, 
maar ook een grote bijdrage hebben geleverd zijn: Leon Kluskens, Esther de 
Boef, Susan Fekken, Jenny Wierenga, Karin Scholtmeijer, Marijke Haas en 
Anita Meter-Arkema. Allemaal heel erg bedankt en in het bijzonder Leon die 
een groot aandeel heeft gehad in het tot stand komen van dit proefschrift. Van 
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Hoofdstuk 3 zijn we allebei eerste auteur en van Hoofdstuk 7 dat de kroon op 
ons werk beschrijft, is hij ook eerste auteur. Natuurlijk wil ik ook nog even 
mijn huidige collega’s noemen en bedanken. Rick Rink die met zijn ideeën 
altijd vooruit holt en altijd weer nieuwe mogelijkheden ziet. Rick, jouw 
gedrevenheid en uitbundigheid werken zeer aanstekelijk en ik vind het 
geweldig om nu al acht jaar met jou onderzoek te kunnen doen. Tjibbe Bosma 
die ook al vanaf het begin bij Biomade werkzaam is, is de rots in de branding, 
de nuchtere Fries. Tjibbe, je hebt jouw expertise, ‘display-technologie’, geniaal 
weten te combineren met de biologische productie van thioether-gestabiliseerde 
peptiden en ik hoop voor je dat dit een groot succes gaat worden. Louwe de 
Vries, de sportjunk Fries, houdt van facilitair managen en is een zeer 
belangrijke schakel in onze huidige TP-groep na het wegvallen van de in vivo 
projectgroep. De laatste welkome aanwinst voor onze TP-groep en mijn 
lunchmaatje is Annechien Plat. Gert, Rick, Tjibbe, Louwe en Annechien, ik 
hoop nog een flink aantal jaren met jullie vooruit te kunnen in de hopelijk snel 
op te starten Lanthiopep B.V..  
 
Verder wil ik mijn andere Biomade collega’s succes wensen: Erna Bulten, 
Menno de Jong en Gerald Metselaar met hun op te zetten spin-off bedrijf Nano 
F.M., Zedef Karakayali en natuurlijk Jarmila Šmisterová die het onderzoek gaat 
verlaten en de lerarenopleiding scheikunde gaat doen. En ‘last but not least’ wil 
ik mijn grote liefde Arie nog bedanken. Arie, jouw reflectie, steun en 
aanmoedigingen die ik al die tijd heb mogen ontvangen zijn van onschatbare 
waarde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


