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Nederlandse samenvatting

Kanker is een van de belangrijkste oorzaken van vroegtijdige sterfte wereldwijd1. In 2018 
stierven meer dan 9,5 miljoen mensen aan kanker en werden er 18 miljoen nieuwe gevallen 
vastgesteld2. Voor de behandeling van patiënten zijn we grotendeels afhankelijk van 
producten van natuurlijke oorsprong en daarvan afgeleide producten3. Het kankermedicijn 
etoposide wordt bijvoorbeeld verkregen uit het lignaan podofyllotoxine via hemisynthese4. 
Podofyllotoxine wordt geproduceerd door meerdere plantensoorten, waarbij de hoogste 
gehaltes worden gevonden in de wortels van Podophyllum hexandrum (voetblad)5,6. 
P. hexandrum is veel geoogst om podofyllotoxine te verkrijgen. Daarom is P. hexandrum 
inmiddels een bedreigde plantensoort7 en is het belangrijk om alternatieve productieroutes 
voor podofyllotoxine te verkennen. 

Het onderzoek, beschreven in dit proefschrift, richt zich op productieroutes voor 
podofyllotoxine. Hiervoor hebben we literatuuronderzoek gedaan naar de biosyntheseroute 
van lignanen in planten die podofyllotoxine maken (hoofdstuk 2). Andere onderwerpen die 
besproken worden in dit hoofdstuk zijn: (i) het belang van producten die afgeleid zijn van 
podofyllotoxine, (ii) hun ontwikkeling voor gebruik in chemotherapie en (iii) de mogelijkheden 
om podofyllotoxine te produceren in een heteroloog systeem. Voor dit laatste was de 
gedetailleerde kennis van de eerder beschreven lignaan biosyntheseroute noodzakelijk. 
Tot nu toe zijn de meeste enzymen in de lignaan biosyntheseroute opgehelderd, behalve 
het laatste enzym dat deoxypodofyllotoxine omzet in podofyllotoxine. Dit is van belang 
omdat enkele plantensoorten deoxypodofyllotoxine als eindproduct maken en dus dat 
enzym lijken te ontberen.

Voordat we deoxypodofyllotoxine in vitro kunnen omzetten naar podofyllotoxine moeten 
we dus eerst het enzym identificeren dat deze omzetting doet in P. hexandrum. We 
weten al dat deoxypodofyllotoxine kan worden omgezet in epipodofyllotoxine, de C-7 
epimeer van podofyllotoxine, door een cytochroom P450 enzym8,9. Daarom gingen 
we ervan uit dat ook in P. hexandrum een cytochroom P450 enzym verantwoordelijk is 
voor de omzetting van deoxypodofyllotoxine in podofyllotoxine. Het cytochroom P450 
heeft een NADPH-cytochroom P450 reductase nodig als redoxpartner voor katalytische 
activiteit. In hoofdstuk 3 wordt beschreven dat we gezocht hebben naar beide enzymen 
in de gepubliceerde P. hexandrum transcriptoom database. Hiervoor hebben we kennis 
gecombineerd over de expressie levels van cytochroom P450 transcripten onder stress 
condities en de kenmerken van hun sequentie, zoals sterk geconserveerde domeinen 
in plant cytochroom P450s. Daarnaast hebben we gezocht naar eiwitten, die sterk 
geconserveerde domeinen voor NADPH-cytochroom P450 reductase bevatten, in de 
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vertaalde P. hexandrum transcriptoom database. In totaal hebben we zes kandidaat 
cytochroom P450’s en één kandidaat NADPH-cytochroom P450-reductase gevonden. 
We hebben Escherichia coli als gastheer gekozen voor de expressie van een van deze 
cytochroom P450 kandidaten (CYP82D61) en NADPH-cytochroom P450 reductase 
van P. hexandrum. Daarna hebben we de omzetting van deoxypodofyllotoxine in 
epipodofyllotoxine aangetoond, wanneer CYP82D61 tot expressie gebracht werd met de 
endogene NADPH-cytochroom P450 reductase of wanneer een fusie-eiwit van CYP82D61 
en NADPH-cytochroom P450 reductase tot expressie werd gebracht. Bovendien toonden 
we aan dat NADPH-cytochroom P450 reductases van andere planten in staat waren om 
de deoxypodofyllotoxine conversie van CYP82D61 te ondersteunen.

Om het bacteriële expressiesysteem economisch rendabel te krijgen, zijn grote 
hoeveelheden deoxypodofyllotoxine als substraat nodig. Daartoe is een grootschalige 
extractiemethode voor deoxypodofyllotoxine noodzakelijk. In Nederland kan 
deoxypodofyllotoxine worden verkregen uit de wortels van het veelvoorkomende 
onkruid Anthriscus sylvestris (fluitenkruid)10. In hoofdstuk 4 beschrijven we de extractie 
van deoxypodophyllotoxin uit A. sylvestris wortels met de milieuvriendelijke superkritische 
koolstofdioxide extractiemethode. We hebben aangetoond dat deze methode 75-80 % 
extraheert van het totale gehalte aan deoxypodofyllotoxine, wat vergelijkbaar is met 
een enkele extractie door de traditionele Soxhlet-extractie. Bovendien werden minder 
ongewenste polaire componenten geëxtraheerd met de superkritische koolstofdioxide 
extractiemethode. Om grote hoeveelheden deoxypodofyllotoxine te verkrijgen moeten we 
ons niet alleen concentreren op de extractie, maar ook op het deoxypodofyllotoxine gehalte 
in A. sylvestris wortels via plantenveredelingsprogramma’s. De superkritische koolstofdioxide 
extractiemethode is niet geschikt als snelle methode voor deoxypodofyllotoxine bepaling 
en daarom hebben we een snelle methanol-vortex extractiemethode ontworpen die 
gebruikt kan worden voor deoxypodofyllotoxine bepaling op kleine schaal (hoofdstuk 4).

Een andere manier om deoxypodofyllotoxine te verkrijgen is via in vitro wortelkweken. In 
hoofdstuk 5 wordt beschreven dat we scheuten van A. sylvestris callus weefsel induceerden. 
Deze scheuten hebben we laten wortelen om op deze manier geregenereerde plant- 
en wortelculturen te verkrijgen. We hebben grote hoeveelheden A. sylvestris wortels 
kunnen telen in Erlenmeyers en hebben aangetoond dat ze deoxypodofyllotoxine 
produceerden. Een economischer systeem is de grootschalige teelt van deze wortels in 
wegwerpbioreactoren. Daarom hebben we een nieuw type wegwerpbioreactor ontworpen, 
waarbij zuurstofmetingen op elke plek van de bioreactor gedaan kunnen worden. Het 
reactorsysteem werd geëvalueerd met de Mucuna pruriens celsuspensiecultuur die een 
goede groei liet zien en productie van het farmaceutisch relevante L-DOPA. 
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We hebben de mogelijkheden besproken om podofyllotoxine of verwante lignanen in vitro 
te produceren. Een andere route naar podofyllotoxine was gericht op het verbeteren van 
de teeltomstandigheden van P. hexandrum om een duurzame aanvoer van P. hexandrum 
wortels te verzekeren. In hoofdstuk 6 wordt beschreven dat we onderzochten of 
P. hexandrum in een broeikas gekweekt kan worden in Nederland. Hiervoor hebben we 
de biomassa- en podofyllotoxine productie bepaald van planten die onder verschillende 
omstandigheden werden gekweekt. We onderzochten de invloed van grondsoort, 
temperatuur en behandeling met het plantenhormoon methyl jasmonaat. Biomassa- 
en podofyllotoxine productie per plant was hoger als de controle van waterafvoer in de 
bodem hoog was en de temperatuur laag werd gehouden. Verder nam de productie van 
podofyllotoxine in de wortels toe na behandeling van de bladeren met methyl jasmonaat.

Al met al hebben we verschillende productieroutes naar podofyllotoxine gedemonstreerd. 
Een route is via de precursor deoxypodofyllotoxine die verkregen kan worden door extractie 
van deoxypodophyllotoxin uit A. sylvestris wortels met de superkritische koolstofdioxide 
extractiemethode, of productie van deoxypodofyllotoxine door het telen van A. sylvestris 
wortels in een wegwerpbioreactor-systeem. Vervolgens kan deoxypodofyllotoxine worden 
omgezet in (epi)podofyllotoxine in een recombinant E. coli systeem. Als alternatief stellen 
we de gecontroleerde teelt van P. hexandrum voor in een broeikas in Nederland.

Toekomstperspectieven

Dit proefschrift beschrijft verschillende productieroutes naar podofyllotoxine, alhoewel 
deze nog verder ontwikkeld moeten worden voor economische haalbaarheid. Het 
gecontroleerd telen van P. hexandrum in een broeikas zou een mogelijke vervanging 
kunnen zijn voor het oogsten van P. hexandrum populaties in de natuur. Wij geloven dat 
een verbetering van de podofyllotoxine opbrengst mogelijk is door verdere optimalisatie 
van de teeltomstandigheden door onderzoek te doen naar andere grondsoorten en 
biotische factoren, zoals water en (UV) licht5,6,11–15.

Een alternatieve manier om podofyllotoxine te produceren is via de precursor 
deoxypodofyllotoxine; we hebben echter een cytochroom P450 enzym nodig voor 
de omzetting van deoxypodofyllotoxine in podofyllotoxine. Als dit mogelijk is zou het 
interessant zijn om A. sylvestris te telen als gewas op het veld of als wortelcultuur om 
deoxypodofyllotoxine te produceren. Wij zijn van mening dat een paar factoren moeten 
worden overwogen voordat grootschalige teelt van A. sylvestris economisch haalbaar 
is. Een plantenveredelingsprogramma is nodig om het deoxypodofyllotoxine gehalte 
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te verhogen in de wortels van A. sylvestris. Bovendien moet de groene superkritische 
koolstofdioxide extractiemethode voor de extractie van deoxypodofyllotoxine uit A. sylvestris 
wortels worden opgeschaald naar industriële dimensies, zoals eerder gedaan is voor 
de superkritische koolstofdioxide extractiemethode om thee en koffie cafeïnevrij te 
maken16. Een alternatieve route is de productie van deoxypodofyllotoxine via A. sylvestris 
wortelculturen in een wegwerpbioreactor-systeem. Daarvoor moet eerst onderzocht 
worden hoe de deoxypodofyllotoxine productie kan worden verbeterd door de productie 
onder verschillende kweekomstandigheden te bekijken. Daarnaast moet bekeken worden 
hoe efficiënt de superkritische koolstofdioxide extractiemethode is in de extractie van 
deoxypodofyllotoxine uit A. sylvestris wortelculturen.

Het overige deel van het proefschrift was gericht op het gebruik van een heterologe 
gastheer voor de productie van (epi)podofyllotoxine. We hebben de omzetting van 
deoxypodofyllotoxine in (epi)podofyllotoxine door P. hexandrum cytochroom P450 en 
NADPH-cytochroom reductase in E. coli besproken. Een andere interessante route om te 
verkennen is de productie van (epi)podofyllotoxine via transgene A. sylvestris wortelculturen 
getransformeerd met Agrobacterium tumefaciens die het enzym CYP82D61 bij zich draagt. 
Het is mogelijk de route van de chemische synthese naar etoposide17,18 te verkorten - 
door CYP71B54 toe te voegen aan een van de systemen om deoxypodofyllotoxine direct 
om te zetten naar (−)-4’-demethylepipodofyllotoxine - zoals eerder werd aangetoond in 
tabaksbladeren9. Meer uitdagend is de expressie van de volledige lignaan biosynthese 
route naar (epi)podofyllotoxine of (−)-4’-demethylepipodofyllotoxine in een heterologe 
gastheer. Gerapporteerd in de literatuur is de hoge opbrengt van de productie van 
deoxypodofyllotoxine in recombinante tabaksbladeren uitgaande van fenylalanine19; 
echter na verdere omzetting in (−)-4’-demethylepipodofyllotoxine was de productie in 
het nanogrambereik en zal het een en ander verbeterd of herhaald moeten worden 
in een alternatieve productie gastheer. Een andere mogelijkheid is een kweeksysteem 
dat deoxypodofyllotoxine produceert via recombinante tabaksbladeren of A. sylvestris 
wortelkweken en vervolgens omzetting van deoxypodofyllotoxine door E. coli of chemische 
synthese tot (epi)podofyllotoxine20.

Over het algemeen kunnen alle besproken methode technisch worden uitgevoerd, maar 
procesoptimalisatie, opschaling en economische analyse zijn nodig om te bepalen welke 
routes economisch haalbaar zijn voor de toekomst.
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List of abbreviations

2-ODD  deoxypodophyllotoxin synthase (2-oxoglutarate/Fe(II)-dependent  
  dioxygenase)
6-BAP  6-benzylaminopurine
ABC   ATP-binding cassette
ANOVA  analysis of variance
At  Arabidopsis thaliana gene or protein
BlastN  nucleotide-nucleotide BLAST
CITES  Convention of International Trade in Endangered Species
CPR  NADPH-cytochrome P450 reductase
Cr  Catharanthus roseus gene or protein
d.w.  dry weight
DIR  dirigent protein
DMEM/F12 Dulbecco’s modified Eagle medium: nutrient mixture F-12
DMSO  dimethylsulfoxide
ER  endoplasmic reticulum
f.w.  fresh weight
FACS  fluorescence-activated cell sorting
FAD  flavin adenine dinucleotide
FDA  U.S. Food and Drug Administration
FMN  flavin mononucleotide
His  polyhistidine tag
HPLC  high pressure liquid chromatography
I0/I    Stern-Volmer relationship
IAA  indole-3-acetic acid
IBA  indole-3-butyric acid
IPTG  isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside
L-DOPA   L-3,4-dihydroxyphenylalanine
LC-ESI-MS/MS liquid chromatography-electrospray ionization-tandem  
  mass spectrometry
LOD  limit of detection
LOQ  limit of quantification
MeJA  methyl jasmonate
MOPS  3-morpholinopropane-1-sulfonic acid
MRM  multiple reaction monitoring
MS2  product ion (fragments of selected mass)
MS  Murashige & Skoog medium
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NAD/NADP nicotine amide dinucleotide
NADP/NADPH nicotine amide dinucleotide phosphate
NCBI  National Center for Biotechnology Information
NMR  nuclear magnetic resonance
NPK  nitrogen, phosphorous and potassium
OD600  optical density measured at a wavelength of 600 nm
OMT1  5’-demethylyatein O-methyltransferase)
OMT3  pluviatolide 4-O-methyltransferase
P450  cytochrome P450 enzyme (enzymes are annotated as CYP)
PE  polyethylene
Ph  Podophyllum hexandrum gene or protein
PLR  pinoresinol-lariciresinol reductase
PPT  podophyllotoxin
PVDF  poly-1,1-difluoroethene
Rt  retention time
SC-CO2  supercritical carbon dioxide
SDH  secoisolariciresinol dehydrogenase
tAT  truncated Arabidopsis thaliana gene or protein
TBST  tris-buffered saline + Tween 20
tCRO  truncated Catharanthus roseus gene or protein
TIC  total ion current
tPh  truncated Podophyllum hexandrum gene or protein
v/v  volume/volume
w/w  weight/weight
WHO  World Health Organization
XIC  extracted-ion current
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Dankwoord

Eindelijk is het zover. Het heeft een aantal jaren langer geduurd dan gepland, maar 
uiteindelijk heb ik er daardoor des te meer van geleerd. Tijd om dit hoofdstuk af te sluiten, 
maar niet voordat ik alle mensen die mij onderweg geholpen hebben heb bedankt. Zonder 
jullie was dit proefschrift er nu niet in deze vorm geweest. Dus heel erg bedankt voor jullie 
bijdrage! Bij deze wil ik graag een aantal mensen specifiek benoemen. 

Als eerste wil ik graag mijn promotor bedanken; Prof. Dr. Wim J. Quax. Beste Wim, ik wil je 
bedanken voor de mogelijkheid om binnen jouw groep mijn promotieonderzoek te doen. 
Je wist mij, maar ook vele studenten te interesseren voor dit “fluitenkruid” project. In het 
bijzonder waardeer ik de vrijheid die ik tijdens mijn onderzoek had om mijn eigen koers 
te varen. Ik heb veel van je geleerd in de afgelopen jaren waardoor ik als wetenschapper, 
maar ook als persoon gegroeid ben. Dank hiervoor. Tijdens mijn promotieonderzoek kreeg 
ik van jouw meerdere keren de gelegenheid om dit project te promoten zowel binnen 
als buiten de Rijksuniversiteit, bijvoorbeeld bij de cursussen Medicinale Natuurstoffen en 
Farmaceutische Biologie, de consortium bijeenkomsten van PhytoSana en het congres 
van de Nederlandse Vereniging van Geneeskruidenonderzoek (NVGO). Daarnaast hebben 
we samen ook bijgedragen aan een kleine tentoonstelling over krachtige kruiden in het 
Universiteitsmuseum. Deze werkzaamheden heb ik altijd met veel plezier gedaan en ik 
ben blij dat ik hier de ruimte voor kreeg. 

My thanks also goes to the members of the assessment committee, Prof. Dr.  K. Taxis, 
Prof. Dr. J.T.M. Elzenga en Prof. Dr. S. Sukrasno for critically reading and evaluating 
my thesis. 

Mijn onderzoek zou onmogelijk geweest zijn zonder de hulp en steun van de vaste staf 
van de 9de verdieping. Rita, bedankt voor alles wat je mij geleerd hebt in de afgelopen 
jaren. Ik kon altijd bij jou terecht als het ging over het groeien van culturen van bacteriële-, 
humane- of plantencellen dan wel het kloneren van bacteriële constructen. Als ik met 
schrijven weer eens niet de bomen door het bos kon zien wist jij mij altijd weer naar de 
rode draad terug te brengen. Verder heb ik genoten van onze veldtripjes om fluitenkruid 
te oogsten. Een goed excuus om met mooi weer een rondje om het Hoornse meer te 
fietsen. Pieter, ik wil je bedanken voor alles wat je mij geleerd hebt over analytische 
chemie en het gebruik van de HPLC. Het waren mooie tijden als we samen aan het 
sleutelen waren om de HPLC weer aan de gang te krijgen. Verder heb ik genoten van 
onze veldtripjes om fluitenkruid te oogsten als het weer eens korte broeken-weer was. 
Ronald, ik wil je bedanken voor alles wat je mij geleerd hebt over kloneren van bacteriële 
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constructen, opzuiveren van enzymen en de technische hulp met de spectrofotometers. 
Bedankt ook voor de tripjes naar het Noorderplantsoen op mooie zomerse dagen of 
tijdens het Noorderzonfestival. Tevens wil ik jullie alle drie bedanken voor het kritische 
commentaar op mijn manuscripten. Yvonne, Janita, en Elsemiek, bedankt voor de hulp 
met alle administratieve klusjes en dank voor de gezellige praatjes. 

Graag bedank ik de coauteurs voor hun bijdragen aan mijn onderzoekshoofdstukken. 
Dr. Henrie Korthout en Peter Kieneker bedankt voor jullie bijdragen aan het hoofdstuk 
over de wegwerpbioreactoren. Zonder jullie hadden we niet de beschikking gehad over 
wegwerpbioreactoren met een zuurstofgevoelige coating. Ron Peters bedankt voor 
het goed verzorgen van de voetbladplanten in de broeikas en het meedenken over het 
praktisch uitvoeren van de onderzoeksopzet. Prof. Dr. Peter Horvatovich, thank you for 
your help with the complicated statistics in my glasshouse chapter. Daarnaast wil ik de 
collega’s van andere afdelingen bedanken voor hun hulp met analyses of het beschikbaar 
stellen van hun apparatuur en kennis. Dankjewel Dr. Hjalmar Permentier en Margot 
Jeronimus-Stratingh voor de LC-ESI-MS/MS analyse en hulp bij de interpretatie van de 
spectra. Dankjewel Prof. Dr. Erik Heeres en Marcel de Vries voor het mogen gebruiken 
van de superkritische koolstofdioxide installatie en het begeleiden van de experimenten.

Verder wil ik graag de andere onderzoeksleiders en docenten van de afdeling Chemische 
en Farmaceutische Biologie, Prof. Dr. Gerrit Poelarends, Prof. Dr. Hidde Haisma, Prof. 
Dr. Frank Dekker, Dr. Ykelien Boersma and Dr. Robbert Cool bedanken voor hun 
kritische vragen en de discussies tijdens de groepsbijeenkomsten.

My office roommates: Putri, thanks for being such a lovable and cheerful roomie for those 
4 years. I love your enthusiasm for music and drawing, and you rock at both! A memorable 
journey was my trip to Indonesia with Arnout to be present at your wedding in Bandung. 
Thank you so much for your friendship all those years and I wish you all the best for the 
future! Putri, Hegar and Joko, you three Indonesians made me feel a minority in the office 
in a good way. Thank you for your good company and friendship. 

My lab roommates: Dan, Hegar, Ingy, Jane, Linda and in the last months also Yafeng. 
Thank you all for lighting up my time in the laboratory. Linda, it was nice to be a part of 
the Gopher board with you as a captain. The girls: Brenda, Dan, Ingrid, Ingy, Jane, Jielin, 
Magda, Putri, Rita and Yizhou, thank you for all the awesome girls nights with food, movies 
and sometimes karaoke. All our different backgrounds have amazing food cultures, that I 
really enjoyed. Especially the Indonesian lunches arranged by Putri or the Chinese lunches 
arranged by Brenda, Jielin and Yizhou. To the other former and present group members 
of the 9th floor that I was lucky enough to meet: Abel, Andreas, Bert-Jan, Carlos, Chao, 
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Edzard, Elena, Emanuelle, Haigen, Hans, Harshwardhan, Ilse, Jan, Jandre, Jan Ytzen, 
Lieuwe, Marianne, Mark, Mehran, Sabry, Saif, Saravanan, Tjie, Yufeng, Zainal, as well 
as the 3th floor: Bin, Hannah, Hao, Laura, Marielena, Martijn, Niek, Nikolaos, Olivia, 
Petra, Roberta, Thea, thank you for the discussions and fun that we had during my PhD 
period.  Daarnaast wil ik Mattijs Julsing, voormalig bewoner van de 9de, bedanken voor 
het beantwoorden van mijn praktische vragen omtrent het tot expressie brengen van 
P450 in Escherichia coli.

Bij deze wil ik de studenten bedanken die mij geholpen hebben tijdens mijn promotietraject. 
De bachelor studenten Maaike en Joyce voor het isoleren van deoxypodofyllotoxine 
uit fluitenkruid; Theo, Shvan en de studenten van de Hanzehogeschool (Ivan, Jacob, 
Kees, Sicco en Willem) voor de eerste test experimenten om deoxypodofyllotoxine uit 
fluitenkruid te halen met behulp van superkritische koolstofdioxide extractie. Daarnaast wil 
ik de master studenten bedanken die betrokken zijn geweest bij de bacteriële omzetting 
van deoxypodofyllotoxine: Nshunge, Yan Yee, Richard, Robin en Adriaan. Ook wil ik de 
studenten bedanken die tijdens de cursussen Medicinale Natuurstoffen (2013 en 2014) 
en/of Farmaceutische Biologie (2013) onderzoek gedaan hebben naar inhoudsstoffen 
van fluitenkruid of bacteriële omzetting van deoxypodofyllotoxine. Hoewel, het meeste 
werk uiteindelijk niet in dit boekje beland is, heeft het er wel voor gezorgd dat er meters 
gemaakt werden in de verschillende projecten. Er werden nieuwe dingen uitgeprobeerd en 
waardevolle lessen geleerd waardoor dit proefschrift uiteindelijk toch tot stand kon komen.

Putri, Navessa, Thea and Maureen, thank you for being such good friends. Getting into 
contact with you girls during my PhD period enriched my life. We could talk all night long 
about so many different topics. I’m grateful that we still meet each other, although we live 
in different cities/countries. Whether we have a dinner, drinks or do something else, we 
always have fun.  Thea and Putri, I will always remember our adventure to Iceland where 
we were lucky enough to watch the northern lights together in the middle of nowhere. 
What a beautiful trip to a beautiful country!  

Keri, Brenda, Jenny, Els, Wouter, Simon and Linda. Thank you for the nice journey in 
the Gopher Board. We had lots of fun and learned stuff in the meantime. For me the 
highlight of our time together was the PhD gala at the Van Swinderen Huys. 

Mijn PhD aanstelling is financieel mogelijk gemaakt door het PhytoSana project in het kader 
van het INTERREG IV A-programma Deutschland-Nederland. Hiervoor dank. Daarnaast wil ik 
ook graag de partners binnen dit consortium bedanken. Solutio Labor GmbH, Color&Brain, 
Deutsches Institut für Lebensmitteltechik, Hanzehogeschool Groningen, W-foods Ventures, 
Bildungsforum Glasshütte, Medex, Emonta, Peters Proeftuin, Stiftung Klima Schützen 
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damit Kinder leben können, De Kruidhof en Friedrich Schulz Gartenbau. Binnen dit 
consortium hadden we als doelstelling om traditionele therapeutische kruidenkennis te 
benutten voor de ontwikkeling van nieuwe farmaceutische, cosmetische en functionele 
voedingsproducten, gericht op het thema ‘gezond ouder worden’. In het bijzonder wil ik 
Dr. Herman Woerdenbag (Rijksuniversiteit), Dr. Doede Binnema (Hanzehogeschool), 
Dr. Rob van Haren (Color&Brain) en Jan Willem Zwart (De Kruidhof) bedanken voor 
de inhoudelijke discussies. Verder wil ik Jan Willem Zwart, Karin Hoogterp, Hein Drost 
en Katja Seel van de botanische tuin De Kruidhof bedanken voor het beschikbaar 
stellen van voetblad, fluitenkruid en andere planten voor bepaling en extractie van 
planteninhoudsstoffen. Verder ben ik blij dat ik aan het begin van mijn promotietraject 
heb kunnen aanhaken bij het lopende project Disposable Bioreactoren (IAG-3-D02) 
gesubsidieerd door Innovatief Actieprogramma Groningen. Hierbinnen heb ik mogen 
samenwerken met Henrie Korthout (Fytagoras B.V.) en Peter Kieneker (Sylvaphane Plastics 
B.V.). Bedankt voor de fijne samenwerking.

Ik ben dankbaar voor de mogelijkheid om meerdere keren te mogen deelnemen aan 
het jaarlijkse NVGO-congres georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor 
Geneeskruidenonderzoek. Jullie slaagde er elk jaar in om een boeiend dagvullend 
programma op te stellen op bijzondere locaties, welke de dag erna gevolgd werd door 
een buitenexcursie. Zoals in 2014 waarbij het congres gehouden werd in Burgers’ Zoo 
en de buitenexcursie bij het Nationaal Openluchtmuseum met een rondleiding door de 
kruidentuin. In 2017, mocht ik een lezing geven en heb ik als erkenning voor dit onderzoek 
de Van Os prijs in ontvangst mogen nemen. Dank hiervoor. 

Ik heb al enige tijd een nieuwe baan bij Avebe. Tijdens de afgelopen jaren hebben mijn 
collega’s me gesteund om mijn proefschrift af te ronden. Marco, Marc en Onno, bedankt 
voor jullie begrip en de mogelijkheden om extra vrije dagen op te nemen om aan mijn 
proefschrift te werken.  Robin en Yfke, we zitten al sinds ik bij Avebe werk in hetzelfde 
team. De naam en samenstelling veranderde bijna jaarlijks, maar jullie waren daarin 
een constante factor. Bedankt voor jullie adviezen, en niet te vergeten de masterclass 
“Stellingen schrijven”. My thanks also goes to all other (former) Avebe collegues who 
helped me during this period by having valuable discussions, sharing life experiences, 
having “gezellige” lunches at the University canteens, toasting to the weekend (vrijmibo) 
and/or their contribution to the PhD survivalkit: Annet, David, Gert, Jacob, Joan, Jorge, 
Jurre, Laure, Lizette, Maarten, Maureen, Nikos, Stefano, Stevina, Thomas, Robbert, 
and van Ahn. This list is by far not complete; therefore, I would additionally like to thank 
all other Avebe collegues working in the Innovation Center.
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Waterpolo is altijd een belangrijk onderdeel van mijn leven geweest. Het zorgde ervoor dat 
ik al op jonge leeftijd in contact kwam met veel leeftijdsgenoten uit verschillende regio’s 
van Nederland. Via de regionale selectie, kwam ik terecht bij Jong Oranje, waar ik vele jaren 
met plezier getraind heb. Daarnaast heb ik bij verschillende clubs gespeeld: HZPC (Horst), 
PSV (Eindhoven), Polar Bears (Ede), De Walvisch (Groningen) en TriVia (Groningen). Mijn 
sportieve hoogtepunten bereikte ik bij Polar Bears, waarmee ik tweemaal de landstitel 
en eenmaal de beker veroverde. Daarnaast speelde we meerdere jaren in Europeese 
clubtoernooien (Len Trophy / Champions Cup). Waterpolo was een manier om mijn 
energie kwijt te kunnen en mijn hoofd leeg te krijgen. Daarnaast heb ik veel essentiële 
vaardigheden geleerd door waterpolo zoals planningskills, samenwerking, coaching 
en feedback verwerken. Graag wil ik al mijn team- en clubgenoten bedanken voor hun 
bijdragen aan mijn ontwikkeling. In het bijzonder wil ik nog een aantal mensen bedanken. 
Paula en Rosé voor een schitterende reis door Israël. Xenia voor de geweldige trips naar 
de Zwarte Cross en Toscane. Marijke voor de vele wandelingen in en rond onze wijk om 
weer eens lekker bij te kletsen over van alles. Annelies voor het luisterende oor tijdens 
onze borrelmomentjes. Heerlijk genieten van een glaasje wijn met een lunch, diner of 
een borrelplank. En natuurlijk de sauna-club voor de broodnodige ontspanning: Annelies, 
Kim, Marleen en Sanne.

Na mijn studie in Wageningen ben ik contact blijven houden met meerdere studiegenoten. 
The girls, Marjolein en Simone, wat was het fijn om af en toe lekker meiden dingen te 
doen zonder de mannen. Van patat met frikandel speciaal afhalen bij de snackbar tot 
weekendjes weg of vakantie in Parijs, Praag, Boedapest en Zeeland. Bij die laatste vloog de 
tuinset letterlijk door de tuin. Gelukkig konden we binnen spelletjes spelen en bonbons 
maken. The boys, Bart, Jan-Eise, Marcel, Randy en Stefan bedankt voor de mooie rondreis 
die we samen hebben gemaakt in Schotland en Engeland. Daarnaast kan ik natuurlijk 
Bjorn, Matthijn en Robert Jan niet vergeten. Ik heb genoten van al onze gezamenlijke 
uitjes met de hele groep waarbij er een duidelijke voorkeur was voor Escape rooms. 

Agnes en Suzanne, onze wegen kruiste elkaar om meerdere redenen tijdens onze 
studententijd in Wageningen. Jullie zochten mij op toen ik in Madrid woonde en ook na 
die tijd toen we allemaal ergens anders in Nederland gingen wonen bleven we elkaar 
zien. Ik geniet elke keer weer van onze sauna bezoekjes en de wandelingen in de natuur. 

Astrid en Lydia, we kennen elkaar al bijna 20 jaar. Wat gaat de tijd toch snel. Ondanks 
dat we na de middelbare school andere kanten op gingen hebben we toch allemaal 
iets met biologie gedaan. Wat hebben we samen met z’n 3en veel beleeft van dagjes 
shoppen, weekendjes of dagjes weg en geregeld een spellenmiddag/avond. Daarnaast 
hebben jullie mij opgezocht toen ik voor stage in Madrid woonde. De laatste jaren mag de 
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aanhang soms ook lekker aanhaken, Sjaak, Robin en Arnout, voor een dagje ijssculpturen 
bezichtigen of spellenmiddag/avond.

Mijn lieve ouders, bedankt voor jullie onvoorwaardelijke steun. Jullie hebben mij altijd 
bijgebracht dat het niet uit maakt wat je prestatie is als je maar je best doet. En dat de 
motivatie om iets te doen vanuit mezelf moest komen en niet omdat jullie graag wilden 
dat ik iets ging doen. Ik ben jullie dankbaar voor al die autoritten naar zwembaden voor 
trainingen en wedstrijden. Jullie waren altijd mijn trouwste supporters, daarbij maakte 
het voor jullie niet uit of het zwembad 30 minuten of 2,5 uur rijden was. Daarbij ging de 
camera altijd mee om mooie actiefoto’s te maken. Die werden ook zeer gewaardeerd 
door mijn teamgenoten. Zonder jullie was ik nooit zo ver gekomen met waterpolo. Daar 
ben ik jullie heel dankbaar voor. Mijn broertjes, Michiel en Daniël bedankt voor het altijd 
aanhoren van mijn eindeloze verhalen. En leuk dat jullie dankzij mij ook de waterpolo 
ontdekt hebben. Al heb ik door mijn drukke schema natuurlijk veel te weinig van jullie 
wedstrijden gezien.

Lieve Arnout, jij was de afgelopen jaar mijn steun en toeverlaat op meerdere vlakken. 
Zonder jou had dit proefschrift er nu niet gelegen in deze vorm. Ik kon altijd bij je terecht 
voor taaladvies. Je controleerde spelling, grammatica en logica in meerdere delen van dit 
proefschrift door deze kritisch te lezen en van commentaar te voorzien. Daarnaast was 
je ook op andere vlakken waardevol. Je hield mij een spiegel voor als mijn planning weer 
eens onrealistisch was; je remde me af als ik weer eens wilde ideeën had, stimuleerde 
me om dingen af te maken en pepte me op als ik er doorheen zat. Ik ben heel blij dat ik 
mijn leven met jou en onze kat Emiel mag delen. Ik geniet elke keer weer van de dingen 
die we samen doen, maar ook van de vrijheid die we elkaar geven om ons eigen ding te 
doen. Met jou heb ik altijd plezier of het nu gaat om grote dingen zoals op vakantie gaan 
of de kleine dingen zoals samen wandelen, fietsen, spelletjes spelen, chillen op de bank, 
tuinieren of klussen. Ik hoop dat wij dit nog een hele lange tijd samen mogen doen. Op 
naar een mooie gezamenlijke toekomst.

Christel Seegers
Groningen, maart 2021
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