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Dankwoord

Nog een paar pagina’s. Daarna is dit proefschrift echt af. Dit zijn niet de minste
bladzijden. Want onderzoek doe je niet alleen. Gelukkig niet! Dan zouden het 4 heel
saaie jaren zijn geweest. Er zijn veel mensen die een belangrijke rol hebben
gespeeld in de totstandkoming van wat je nu in de handen hebt.

Allereerst wil ik Klaas Poelstra bedanken. Je had de belangrijke taak om mijn
promotor te zijn. Ik heb veel van je gedreven manier van onderzoek doen kunnen
leren. Ondanks je drukke agenda, je benoeming tot hoogleraar en het opstarten van
je eigen bedrijf stond je ook succesvol aan het roer van de drug-targeting groep. De
maandagochtend besprekingen waren zeer aangenaam en hebben mij gescherpt in
constructief meedenken en het voeren van een wetenschappelijke discussie. Veel
beginnende problemen werden tijdens deze ochtenden door jouw scherpe blik weer
weggewerkt. Door je “open deur” beleid had je mij af en toe wel iets te vaak over de
vloer, maar je was wel altijd bereid om even mee te denken en om advies te geven.
Ontzettend bedankt voor de 4 fijne jaren dat ik in jouw groep mijn experimenten heb
mogen uitvoeren.

Tevens wil ik Dick Meijer bedanken. Als tweede promotor was jij niet mijn dagelijkse
begeleider, maar was je altijd geïnteresseerd in de progressie van mijn onderzoek.
Ook na je emeritaat hadden we geregeld een goed gesprek over het onderzoek.
Deze bijna soms filosofische besprekingen heb ik altijd heel leerzaam gevonden.

Leonie, copromotor, ik heb zeer veel aan jou te danken. Zowel tijdens de
experimenten als in de afrondende fase van het promotietraject was jij altijd
beschikbaar om constructief mee te denken. Bedankt voor de fijne samenwerking.
Veel succes met het vervolg project.

De analisten van de fibrose groep wil ik graag bedanken voor hun inzet voor het
onderzoek. De leuke gesprekken tijdens de experimenten op de labvloer en in de
kantine hebben ervoor gezorgd dat ik met plezier naar het lab ging. Catharina, Alie,
Anne-miek en Hester, bedankt voor de talloze stelaatcel isolaties, chemische
koppelingen, dierexperimenten (dubbel)kleuringen RNA-isolaties, PCR reacties en de
vele andere experimenten. Zonder jullie waren de vele experimenten nooit gelukt. Ik
wens jullie veel succes in al jullie toekomstige werkzaamheden.
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Ook ik ben tijdens het promotieonderzoek aan het slicen geslagen. De aanstichters
hiervan, Genny en Peter, wil ik daarvoor graag bedanken. De rest van de humane
groep, Marieke, Inge, Annelies, Marina en Marjolein (mijn leukste [nu ex-]collega)
hebben mij perfect geholpen met het gehele slice-gebeuren. Ik denk dat ik de enige
ben die het voor elkaar heeft gekregen om een studie met ratten leverslices te
publiceren als klinische studie.

During my studies, I had the opportunity to work for 3 weeks in the lab of Sophie
Lotersztajn in Paris. I really enjoyed the time I spent in Paris. The experiments
performed, together with Boris Julien during these 3 weeks resulted in 2 submitted
articles (hopefully published articles soon).

De gehele farmacokinetiek afdeling bestaat uit meer mensen dan hierboven
genoemd zijn. De man die de gehele groep draaiende houdt (behalve als hij op
vakantie is) is Jan. Bedankt voor het geregel achter de schermen. Naast al dat
geregel had je genoeg tijd om een HPLC methode op te zetten met bomen van
pieken, die je ook nog eens op je “eigen“ manier hebt gevalideerd. Rick, naast het
echte wetenschappelijke werk, hebben we tot 2 keer toe het beste bier van de wereld
gebrouwen. Ook was er tussen de werkzaamheden door tijd om het gehele koek-
schap in de supermarkt te onderzoeken met de gangmaker als absolute winnaar.
Annemarie, na vele werkbesprekingen haal ik toch nog steeds de PNPP, phosphate
release assay en de gorrie morrie kleuring door elkaar. Heni, Jai, Asia, Teresa,
Ansar, Adriana en Janja, I really liked the time we spent outside the lab with you.
Succes with your future scientific careers. Marja, succes in Canada, Esther en Kai,
succes met jullie promotieonderzoek. Verder wilde ik graag Willem, Robbert Jan,
Hans, Bert, Gillian, Ingrid, Frits en de mensen van TGM bedanken voor de gezellige
tijd op of in de gang/lab/kantine/koffiekamer en tijdens de gezamenlijke labuitjes. Ook
wilde ik de 2 studenten die ik begeleid heb, Annemarie en Willie, bedanken voor hun
inzet en het werk dat ze geleverd hebben.

Naast de mensen in het lab, heb ik veel plezier beleefd met de mensen van lichting
’96 et al. Daarom wilde ik graag Rhodium, de Hond, de Joego, Mr Netjes, Annie,
Sniek, het Relais, Koetsier, Greyghost, Animal, de Tanker, JW, Tammo, de
Backpacker, de Slager uit Sleen, de Schuimer, de Patser, Wehkamp, Totally Irish en
de bijnaamlozen bedanken voor de leuke skivakanties en andere groepsuitjes en het
kijken naar de vele voetbalwedstrijden. We maken er een mooi feestje van, de 17de!
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Jorden en Bas, mooi dat jullie mijn paranimfen zijn. Toen we gezamenlijk in 1990 met
de middelbare school in Kampen begonnen had ik nooit kunnen bedenken dat jullie
16 jaar later mijn paranimfen zouden zijn. Een betere vriendschap bestaat er niet. En
met Delft, Utrecht en Groningen is er volop ruimte voor afwisseling van de te plannen
weekenden.

De belangrijkste mensen om te bedanken staan helemaal aan het eind. Sander (en
Anneloes), Vincent (en Sibylle), het is fijn om goed met je broers overweg te kunnen.
Willem en Trix, jullie kan ik niet genoeg bedanken. Veel weekenden heb ik bij jullie
doorgebracht. Even uit Groningen weg, de gedachten op iets anders en weer
opladen voor de week. Jullie zijn ook echt volleerd verhuizers. Dat krijg je wel als
jullie zoons echte Groningse stadsnomaden zijn. Bedankt voor de steun, het
vertrouwen en de mogelijkheden die jullie mij gegeven hebben.

En nu is het af!




