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Wanneer u dit leest bent u aan het eind van dit proefschrift gekomen, of 
waarschijnlijk zoals velen zullen doen, de rest overgeslagen en hier begonnen. 
Een dankwoord geeft vaak een persoonlijk inzicht in wat er voor en tijdens een 
promotie allemaal heeft plaatsgevonden en is daarmee vaak een interessant 
stuk om te lezen. Ik heb, voordat deze promotie ook maar in beeld was, al wel 
eens gespeeld met het idee van wat ik zelf in een dankwoord zou opnemen. Het 
doen van een promotie was immers voor mij een langgekoesterde (stille) wens. 
Dat deze wens alsnog is uitgekomen en dat ik nu uiteindelijk dit dankwoord heb 
mogen schrijven voelt toch wel onwerkelijk.

De weg hiernaartoe was lang en niet altijd makkelijk, maar ik ben blij met alle 
ervaringen die ik gaandeweg heb opgedaan. Ik ben van nature gevoelig, een 
binnenvetter en een piekeraar, eigenschappen waar ik door de jaren heen steeds 
beter mee heb leren omgaan. Desondanks hebben deze eigenschappen er wel 
voor gezorgd dat de keuzes voor opleidingen voorzichtig en stap voor stap werden 
genomen. De keuze om geen promotie te doen direct na mijn master, was destijds 
een bewuste keuze, maar wel één die nog jaren aan mij heeft lopen knagen. 

Hoewel ik voor dit traject al een aantal jaren aan het werk was, bleef ik het 
gevoel houden dat er nog iets miste. Doordat Vincent destijds zelf promotie deed 
bleef ik zijdelings toch nog een beetje betrokken bij de Universiteit Groningen, 
maar eerlijk gezegd dacht ik dat mijn kansen wel verkeken waren. In december 
2014 ging ik met Vincent mee naar het traditionele kerstdiner van de vakgroep 
Microbiële Fysiologie (MicFys). Ik had nooit kunnen vermoeden dat een 
ontspannen gesprek aan tafel zou veranderen in een heus sollicitatiegesprek, 
inclusief wisselende interviewers. Voor ik het wist had ik een aanbod liggen voor 
een project waar ik mijn passie voor analyse volledig in kwijt kon. Voorzichtig 
maande Dinie (de vrouw van Lubbert) nog dat ik er goed over moest nadenken. 
Heel terecht, het is geen lichte keuze, maar ik had aan tafel al besloten dat, 
mocht ik de kans hebben, dat ik die ook volledig zou grijpen. Ook als dit zou 
betekenen dat ik daarvoor mijn vaste baan moest opzeggen.

Eenmaal besloten kon ik natuurlijk niet wachten om te beginnen, maar ik had 
nog wel een aantal maanden geduld nodig. Het naderende pensioen van Lubbert 
en het einde van de vakgroep MicFys zat er aan te komen, daarom moesten er 
nog wel een aantal dingen vastgesteld worden. Gelukkig hadden Lubbert en ik af 
en toe contact over de voortgang. Wellicht dat Lubbert nu beseft waarom ik elke 
keer vroeg of het nog wel doorging. Het was voor mij een grote opluchting toen 
alle lichten op groen stonden en het contract daadwerkelijk op de deurmat viel. 

Dat ik de laatste promovendus van MicFys zou zijn wist ik natuurlijk vooraf. Ik 
hield daarom bij voorbaat al rekening met de aanstaande veranderingen. Veel 
vertrekkende mensen, een (bijna) privélab op “de 9e”, daarna verhuizen naar 
“de 6e” en het intrekken van nieuwe vakgroepen (Host Microbe Interactions 
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en later ook met Molecular Immunology & Microbiology) en zelfs het ontstaan 
van een spin-off bedrijf (CarbExplore). Naast de vele mensen en ontwikkelingen, 
was het voor mij ook even omschakelen om van 7 jaar werken in een strikte 
GLP-bedrijfsomgeving terug te gaan naar volledige vrijheid met beperkte 
middelen binnen een universiteit. Ik weet zeker dat de ervaring van het werken 
in de bioanalyse dit project ten goede kwam. GLP vasthouden binnen een 
universiteit is onmogelijk, maar uiteindelijk heb ik mij neergelegd bij een stijl 
van “universiteits-research met duidelijke GLP trekjes”.

Deze promotieperiode was zeker een dynamische en interessante periode, waar 
ik met veel plezier op terugkijk. De afgelopen jaren hebben mij, ook met de 
juiste ondersteuning van binnen en buitenaf, een sterker en zelfverzekerder 
mens gemaakt. Mocht dat nog niet blijken uit de dikte van dit proefschrift, ik heb 
ook erg genoten van het werk en het documenteren daarvan. Nu deze periode 
succesvol is afgerond, wil ik graag een aantal mensen bedanken.

Ten eerste mijn promotor professor Lubbert Dijkhuizen. Beste Lubbert, ik kan 
je niet genoeg bedanken voor dit project, ik hoop dat je beseft dat je mij veel 
meer hebt gegeven dan alleen een titel. Je had al snel door hoe ik in elkaar stak, 
wat mijn zwakke en sterke punten waren en daarin ondersteund waar nodig. 
Ik had mij geen betere begeleider kunnen wensen en ik vind het een eer dat 
ik hekkensluiter mag zijn van alle PhD studenten die je hebt begeleid. Ik heb 
goede herinneringen aan de voortgangsbijeenkomsten waar je zichtbaar met 
veel plezier luisterde en keek naar alles dat ik weer kon laten zien. Ik heb altijd 
gevoeld dat je volledig vertrouwen had in wat ik deed en je hebt mij daarin 
ook helemaal vrijgelaten. Mede dankzij deze vrijheid voelde het echt als mijn 
eigen project. Grote bewondering heb ik ook voor jou als mens, je warme 
persoonlijkheid, je brede kennis en tomeloze energie om meerdere projecten 
tegelijkertijd draaiende te houden. Gelukkig gaat een deel van je werk door in 
CarbExplore en ik wens je daarin dan ook heel veel succes. 

Daarnaast wil ik ook mijn co-promotor Sander van Leeuwen bedanken. Beste 
Sander, jouw expertise op het gebied van suikeranalyse was onmisbaar, ik heb 
veel van je geleerd. Bedankt voor de goede begeleiding, je snelle behulpzame 
reacties op de (vele) revisies en de vrijheid die mij gaf om het project zelf te 
ontwikkelen. Ook de laatste maanden, waarin je zelf druk bezig was met nieuwe 
projecten en ik met een nieuwe baan, heb je de laatste dingen overgepakt, dank 
daarvoor! Ik wens je veel succes met het opzetten van jouw eigen vakgroep en 
alle goeds voor de toekomst. 

Zonder de mensen van FrieslandCampina was dit proefschrift onmogelijk 
geweest, André Groeneveld, Dianne Delsing, Carlos Agudelo en Jeroen Heck, 
bedankt voor de vele productieve meetings. Wellicht ging ik af en toe iets te 
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veel “los” op het analysedeel, maar ik hoop dat jullie tevreden terugkijken en 
dat dit werk verder onderzoek kan stimuleren. Ik wil ook graag Talitha Eshuis-de 
Ruiter bedanken voor het uitvoeren van de ELISA experimenten die in meerdere 
hoofdstukken zijn gebruikt. 

Ook Arie en Brechtje van Wijk mogen in dit dankwoord niet ontbreken. Zonder 
de melk van jullie koeien was dit proefschrift onmogelijk geweest. Bedankt dat 
jullie alle monsters wilden nemen, niet één keer, maar zelfs een tweede maal in 
de kalverperiode. Het was mooi om jullie boerderij, de koeien en de kalfjes te 
kunnen bekijken, dank jullie wel!

Dit project was onderdeel van een groter geheel, waarbij ook de functionele 
eigenschappen van de glycaanstructuren werden bekeken. Dit onderdeel werd 
uitgevoerd door Susana Figueroa en daarom wil ook Susana bedanken voor 
de grote bijdrage aan het complete verhaal. Beste Susana, het verkrijgen van 
zuivere glycanen had wat voeten in de aarde, maar uiteindelijk is het gelukt 
en heeft jouw werk een aantal heel mooie hoofdstukken opgeleverd. Ik wil je 
dan ook heel graag bedanken voor het feit dat deze twee hoofdstukken waarin 
wij hebben samengewerkt nu ook in dit proefschrift staan. Ik kijk uit naar 
jouw proefschrift en verwacht dat wij samen mogen terugkijken op een goede 
samenwerking en afronding. Je hebt inmiddels ook al een mooie baan gevonden 
en ik hoop dat wij contact blijven houden.

Daarnaast is er tijdens dit werk samengewerkt met de Universiteit Wageningen, 
via Etske Bijl, Kelly Nichols en Hein van Valenberg. Etske, zonder jouw aanbod 
om van jullie melksamples gebruik te maken had dit proefschrift er heel anders 
uitgezien. Ik heb onze samenwerking erg gewaardeerd en ben blij met het 
uiteindelijke resultaat. Het was erg goed om de analyses ook eens vanaf de 
andere kant te benaderen. De vele feedback heeft het stuk veel goed gedaan. 
Kelly, thank you so much for your assistance with the statistical analysis that was 
needed for the final experimental chapter of this thesis. I also greatly valued your 
feedback on sentence structure, clarity and flow. Your feedback, together with 
Etske and Hein, has been essential in shaping the final experimental chapter.

Walid Maho en Hjalmar Permentier, de massaspectrometrie-analyses waren 
essentieel voor dit proefschrift. Bedankt dat ik van jullie systeem gebruik mocht 
maken, jullie assistentie en voor de optimalisatie van het systeem.

Een goede support kan niet ontbreken tijdens een promotieperiode. Bij Bea, 
Manon en Anmara kon ik altijd terecht voor algemene vragen, voor het regelen 
van diverse zaken, maar ook voor zomaar even een gezellig gesprek. Bea, dank 
je wel dat ik alle “ups” maar ook “downs” met je kon delen, het deed mij goed 
om jouw steun hierin te voelen. 
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De afgelopen jaren heb ik het lab gedeeld met heel veel mensen. Het is bijna 
onmogelijk om jullie allemaal te benoemen en ik hoop dat ik niemand ben 
vergeten. Allereerst, Pieter, wij kenden elkaar natuurlijk al voordat ik in de 
vakgroep kwam werken. Bedankt voor je vriendschap, de vele gezellige praatjes 
en steun, niet alleen namens mij, maar ook namens Vincent. Zeker ook bedankt 
voor alles wat je voor de vakgroep deed en nog steeds doet. Zonder jou was alles 
al lang een keer stilgevallen! Alicia, ook jij bedankt voor je steun en interesse, ik 
wens jou en Pieter, Saskia en Riemer alle goeds voor de toekomst. 

Cecile, ik vond het fijn en gezellig om een tijdje met je samen te werken. Dat dit 
uiteindelijk nog mooie data heeft opgeleverd voor in dit proefschrift is de kers op 
de taart. Ik hoop dat we contact blijven houden! Markus, wij waren de laatsten van 
MicFys, bedankt voor de gezelligheid en ik bewonder je doorzettingsvermogen. 
Hien, I very much enjoyed your joyful presence in the group and thank you for 
giving me the experience of being your paranymph. 

Verder bedank ik ook Xiangfeng, Joana, Huifang, Ana, Mirjan, Geralt, Peter, Laura 
en HaJö voor de fijne tijd bij MicFys. Alle mensen van de nieuwe groepen, HMI 
en MIMy, Ahmed, Niels, Marten, Fleur, Alexandra, Semih, Hiltje, Gwen, Aldert, 
Hussam, Bara, Carmen, Pamela, Mareike, Eike, Julie, María, Maira, Julia, Jack, 
Maartje, Femmy, Frans, Sjors, Maxim, Harry, bedankt voor de gezellige werksfeer. 
Sebas, ik bewonder jouw enthousiasme, brede interesse en je mogelijkheid tot 
het multitasken tussen verschillende experimenten en studenten die je hebt 
begeleid. Bedankt voor de gesprekken over analyses, of gewoon “zomaar”. Of je 
na jouw promotie doorgaat in de wetenschap, of iets anders gaat doen, het gaat 
vast en zeker helemaal goedkomen. Sahar, though I was not a direct member of 
your group, I always felt respected and supported by you. Thank you for making 
me feel welcome and I wish you good luck with all your future research. Geert, 
MIMy gaat ongetwijfeld nog hard groeien de komende tijd, bedankt dat ik alle 
rust mijn promotie kon afronden en ik wens jou en de vakgroep veel succes in 
de toekomst. 

De mensen van CarbExplore, het spin-off bedrijf dat is gegroeid tijdens 
mijn promotieperiode bedank ik in het bijzonder. Doordat wij vergelijkbaar 
koolhydraat-gerelateerd werk deden en het kantoor deelden hadden wij veel 
raakvlakken en contact. Het was mooi om te zien dat CarbExplore zich gestaag 
ontwikkelde, langzaam kwamen er steeds meer collega’s bij. Ik heb fijne 
herinneringen aan de tijd met de CarbExplore collega’s, op het lab en kantoor. 
Doordat ik met jullie het kantoor deelde, had ik nooit het gevoel dat ik er met 
mijn koolhydraatwerk er alleen voor stond. Willem, Stevan, Semme, Marcel, Luc 
en Mandy, bedankt voor de gezelligheid! Evelien en Chrysovalantou jullie bedank 
ik natuurlijk een stukje extra! Evelien, bij jou heb ik altijd het gevoel gehad dat ik 
alles met je kon delen. Je was vanaf het begin een grote steun, zowel voor werk 
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als niet werk-gerelateerde zaken. Je gaf mij het vertrouwen dat ik het allemaal 
prima deed, waarvoor ik je erg dankbaar ben. Ik heb er alle vertrouwen in dat 
Carbexplore, mede dankzij jou een groot succes gaat worden. Ik vind het heel 
fijn en bijzonder dat je mijn paranimf bent. Chrysovalantou, I greatly admire 
your knowledge, your positive energy and working spirit. Your work and mine 
were closely related, which meant that we could troubleshoot together and I 
never felt alone. I am very proud to have you as my paranymph and I thank you 
for being my friend. Now that you are off to your own new challenge in France, I 
wish you all the best, I am sure you will do great!

Zoals in het begin van dit dankwoord al werd genoemd, heeft de weg naar dit 
proefschrift wat omwegen gekend. Omdat deze weg dit proefschrift uiteindelijk 
heeft gevormd, zijn er nog een aantal meer mensen die ik wil bedanken. 

De interesse voor (bio)analyse en chromatografie is jaren geleden al 
aangewakkerd tijdens een HBO-stageplaats bij PRA, onder begeleiding van Gert 
Hendriks en Nico van de Merbel. Gert en Nico nogmaals bedankt voor de goede 
begeleiding en jullie passie voor het vak, ik ben er zeker door aangestoken. Nico, 
ik vind het heel bijzonder dat je in mijn leescommissie zit, zo is de lange weg ik 
heb afgelegd voor mijn gevoel helemaal rond. 

De master die volgde na mijn HBO-periode gaf mij een eerste blik op het doen 
van wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit Groningen. Mijn master-
afstudeerproject onder begeleiding van professor Rainer Bischoff en Theo 
Klein vond ik geweldig en heeft mij veel geleerd over het doen van zelfstandig 
onderzoek. Theo, Rainer, bedankt voor deze tijd en ik hoop dat ook jullie dit 
proefschrift nu met plezier lezen. 

In de tussenliggende jaren van master tot promotie heb ik veel werkervaring 
opgedaan. Deze periode is onmisbaar geweest, het heeft mij veel geleerd over 
efficiënt en netjes werken, analytische methodeontwikkeling en optimalisatie, 
alsmede goed documenteren in een professionele omgeving. Daarom bedank ik 
ook graag mijn oud-collega’s van PRA, alle leden van “vroeger” team Jurgen en 
Frederika. René, Melanie, het was fijn om af en toe nog even contact te hebben, 
ik denk nog altijd met veel plezier terug aan de gezelligheid van toen. 

Hetzelfde geldt ook zeker voor mijn collega’s van Ardena, mijn aanstelling is een 
aantal jaren onderbroken geweest, maar ondertussen zit ik alweer op mijn “oude” 
stek. Karel, Melloney en Mark, bedankt dat ik zonder aarzeling weer terug kon 
komen in een nieuwe uitdagende functie. Het is goed om alle ontwikkelingen 
te zien die hebben plaatsgevonden in de tussentijd. Ik ben benieuwd naar wat 
nog gaat komen en kijk uit naar de samenwerking met alle “oude” maar ook 
“nieuwe” collega’s.
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Mijn familie mag in dit dankwoord zeker niet ontbreken. Lieve Otto en Ina, 
jullie hebben vanaf het begin vertrouwen in mij gehad en hebben dit project 
de afgelopen jaren altijd met veel interesse gevolgd. Dank jullie wel voor jullie 
actieve betrokkenheid en jullie liefde en steun. Jullie kijken met net zoveel trots 
naar mij als dat jullie destijds bij Vincent hebben gedaan en dat voelt heel goed. 
Lieve Pap en Mam, jullie hebben mij geleerd dat het er niet om gaat wat je 
doet, als je maar doet waar je gelukkig van wordt. Ook al wisten jullie wel “wat 
erin zat”, jullie hebben altijd de keuzes gemaakt die op dat moment het beste 
waren voor mij. Mede door jullie liefde en begeleiding ben ik nu hier. Ik kan mij 
nog goed herinneren hoe jullie bijna stonden te juichen op het moment dat ik 
vertelde over dit project, niet vanwege de “titel” maar omdat ik zover was om 
dit aan te kunnen. Kim en Tim, ook door jullie ben ik altijd gesteund en ik weet 
dat jullie geen moment hebben getwijfeld of het wel goed zou komen. De familie 
is zelfs nog uitgebreid met Nils, dat ik ook nog tante ben geworden maakt deze 
afgelopen periode nog extra bijzonder! Opa en Oma Weeber, Oma Stevens en 
Herman, ook jullie hebben de afgelopen jaren mij hierin gevolgd en gesteund en 
ik vind het heel fijn dat ik dit met jullie kan delen. Hoewel ze er niet meer zijn, 
ook mijn Opa en Oma van den Burg wil ik nog bedanken. Zij waren destijds al 
supertrots met het slagen van het HBO en het behalen van mijn master, maar ook 
op Vincent toen hij aan zijn promotietraject begon. Ze zouden het ongetwijfeld 
prachtig gevonden hebben dat dit nu ook nog is gelukt. Verder natuurlijk alle 
ooms, tantes, Yoke, Egbert, Jack, Ilse en alle andere familie, dank jullie wel!

Als laatste, lieve Vincent, nog maar een paar jaar geleden keek ik vol trots hoe 
jij je promotie verdedigde en nu weet ik dat je met dezelfde trots naar mij kijkt. 
Je bent een ongelofelijke doorzetter en je weet je, ondanks alle moeilijkheden 
die je tegenkomt, elke keer weer naar boven te vechten. Net nu mijn promotie 
afgerond is, krijg ook jij een mooie nieuwe uitdaging in een welverdiende 
nieuwe functie die je op het lijf geschreven is! Bedankt voor je onuitputtelijke 
liefde, het drogen van mijn tranen wanneer het even teveel was en voor het 
geduldig luisteren naar mijn geratel over “methoden” en analyse. Door jou voel 
ik mij compleet en kijk ik met andere ogen naar de wereld. Zonder jou had dit 
boekje er (letterlijk) niet gelegen. Nu wij na vele jaren eindelijk samen Mr. en 
Mrs. PhD zijn breekt er weer een tijd aan zonder eindeloze manuscriptrevisies 
en weekenden vol computerwerk. Ik hoop dat we nog vele jaren samen mogen 
genieten, wat van de wereld mogen zien wanneer dat weer kan, en dat we nog 
vele malen naast elkaar op de kop in de achtbaan zitten.

Rivca
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