
 

 

 University of Groningen

The therapeutic potential of adenoviral gene therapy and angiotensine-(1-7) in proteinuric
kidney disease
Wouden, Esther Anita van der

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2007

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Wouden, E. A. V. D. (2007). The therapeutic potential of adenoviral gene therapy and angiotensine-(1-7) in
proteinuric kidney disease. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/a6e2403f-9824-4f9f-a48f-cf51820fff6f


 
 
 
 
 
 

Dankwoord 



 

 
 

Promoveren kun je niet alleen. Er zijn dan ook heel veel mensen die hebben bijgedragen aan het 
verschijnen van dit boekje. Op deze plaats wil ik dan ook iedereen daarvoor heel hartelijk danken. 
Enkelen van hen wil ik op deze plaats in het bijzonder noemen. 

In de eerste plaats mijn promotores en copromotor. Rob, Dick en Leo, jullie zijn vanaf het begin, 
ieder op jullie eigen wijze, betrokken geweest bij mijn onderzoek en vulden elkaar hierin bijzonder goed 
aan. Rob, de deur van jouw kamer stond altijd open, zodat ik daar altijd terecht kon met vragen en 
problemen. Jouw creativiteit en enthousiasme zijn van onschatbare waarde geweest en hebben mij 
persoonlijk ook meer dan eens opnieuw weten te motiveren en inspireren. Dick, alhoewel jij soms 
letterlijk en figuurlijk wat meer op afstand betrokken was, heeft jouw kritische kijk op de zaken altijd 
enorm positief bijgedragen aan het onderzoek. Met name bij het schrijven van protocollen en artikelen 
heb ik de waarde van jouw scherpzinnigheid heel erg gewaardeerd. De stukken werden namelijk 
telkens enorm veel beter nadat ze langs jou geweest waren. Leo, zonder jouw input en je moleculair 
biologische en technische creativiteit was mijn boekje een stuk minder fraai geworden. 

I thank the members of the reading committee, prof. Hidde Haisma, prof. Gerjan Navis, and prof. 
Kumar Sharma for judging this thesis and for their invaluable comments on the manuscript. 

Zonder de biotechnische hulp van Alex had dit boekje er zeker niet gelegen. Dagen achtereen 
heeft hij op het CDL doorgebracht om experimenten te doen. Telkens heb ik daarbij het uiterste van 
hem moeten vergen, omdat de praktijk van de niertransfectie toch weerbarstiger bleek dan vooraf 
gedacht en nieuwe technieken zoals intravitaal microscopie nog helemaal vanaf de basis opgezet 
moesten worden. Alex, jouw doorzettingsvermogen en geduld hebben aan de basis gelegen van bijna 
alle hoofdstukken van dit proefschrift. Je bent niet alleen een keiharde werker, maar ook nog eens 
uitermate collegiaal en sociaal. Het was een genot om met je te mogen samenwerken! Ook ben ik veel 
dank verschuldigd aan de andere biotechnici en analisten: Jacko en Janneke voor de analytische hulp 
en de vele monsters die ze voor me bepaald hebben, Antoinet voor het kloneren en maken van de 
adenovirussen, Marry voor de moleculair biologische ondersteuning. Martin voor de hulp bij de 
flowproeven, Azuwerus voor de vaatexperimenten, Egbert, Bianca, Allard, Cecile, Linda, Maaike, 
Alexandra en Kristien. 

Mijn collega AIO's hebben de tijd bij de klinische farmacologie tot een zeer goede tijd weten te 
maken. Het is heerlijk om in een omgeving te mogen werken met jonge, slimme, enthousiaste mensen. 
Ook in sociaal opzicht had ik me geen betere collega’s kunnen wensen. Van de refereeravonden en alle 
andere gezelligheid met jullie heb ik altijd enorm genoten. Simone G., Annemarieke, Bart, Bas, Erik, 
Peter O., Maria, Willemijn, Mirjam, Hiddo, Cheng, Ying, Bernadet, Hisko, Jacoline, Sascha, Simone V., 
Haang, Peter Mol, Willeke, Lisa, Heidrun, Jacoba, Larissa, Peter van der Meer, Daan, Rik, Pim en 
Menno, dank jullie wel voor de goede tijd. Annemarieke, ik vond het een grote eer om je paranimf te 
mogen zijn en ik heb altijd veel steun aan je gehad, niet alleen als Ang(1-7)-expert, maar ook in velerlei 
ander opzicht. Bart, dank je wel voor je hulp bij statistische problemen, Western blotting en ACE-
bepalingen, maar vooral voor de discussies en gezelligheid. Ook de samenwerking met de collega’s 
van de nefrologie heb ik zeer gewaardeerd. De werkbesprekingen waren altijd erg leerzaam en de 
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congresreisjes naar de VS waren met jullie erg leuk. Liffert, jou dank ik speciaal voor de goede 
samenwerking bij het klinische hoofdstuk van mijn proefschrift. Zonder jouw hulp was dat er nooit 
gekomen en de ritjes per AX naar Leeuwarden waren altijd erg gezellig. 

Ook enkele andere KF'ers moeten met name genoemd worden. Hendrik, Richard, Regien, Anton, 
Jan, Alexandra, Ardy en Ellen dank voor jullie hulp bij het oplossen van allerlei grote en kleine 
problemen. 

Daniël dank ik in het bijzonder voor het ontwerpen van de prachtige omslag. 
Een speciaal woord van dank ook voor mijn 2 paranimfen. Maria, vanaf het begin hebben we ons 

samen gestort op de genetische manipulatie van de nier en we hebben dan ook heel wat transfectie–
leed en uiteindelijk gelukkig ook –lief gedeeld. Jij bent me altijd enorm tot hulp geweest, zowel met 
inhoudelijk discussies als ook praktisch, maar bovenal als vriendin. Ik kan me geen betere collega 
voorstellen dan jij. Lieve Petra, mijn 'kleine zusje', het grootste deel van mijn AIO-tijd hebben we onder 
één dak gewoond en je was dan ook mijn klankbord voor alles wat een promovendus bezighoudt. Jou 
bedank ik speciaal voor het aanhoren van al mijn verhalen, voor je vriendschap én voor het verzorgen 
van de catering als de proeven weer eens uitliepen. Ik ben zeer vereerd dat jullie beiden mij ook nog bij 
de allerlaatste loodjes ter zijde willen staan. 

Tot slot wil ik mijn ouders, broers, zussen, zwagers en schoonzussen danken. Lieve heit en mem, 
Egbert-Jan en Anneke, Joke en Peter (en David), Gea en Wim, Tjerko en Dineke, Petra en Erik, jullie 
zijn een (te) gek stel met zijn allen, maar jullie betrokkenheid en onvoorwaardelijke liefde en steun 
hebben mij altijd enorm geholpen en maken dat ik er trots op ben één van jullie te zijn. 
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