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English summary

A

The world’s population is increasing rapidly as a result of reduced child mortality and 
extended lifespan due to better hygiene and healthcare. Currently, the life expectancy 
of men and women in many developed countries exceeds the age of 80, but according 
to the World Health Organisation, the elderly of today are not any healthier than 
their parents at the same age. Increased adiposity, insulin resistance and muscle 
deterioration are some of the age-related changes contributing to a reduction in quality 
of life. Generally, over 70% of all people over the age of 60 suffer from at least one 
chronic disease that can be associated with an age-related decline of metabolic flexibility 
(defined as the ability to adapt to nutrient availability), characterized by mitochondrial 
dysfunction, cellular senescence or altered cellular communication.

Strategies that target these age-related processes are currently under investigation 
as potential anti-ageing treatments. For example, dietary interventions, such as 
caloric- and protein restriction, have been suggested as promising therapeutic 
options by protecting against obesity, diabetes, cancer and cardiovascular disease. 
Extensive research has revealed that nutrient-sensing pathways play an important 
role in controlling lifespan of both model organisms and humans. Several long-lived 
mouse strains with a deficiency in GH-IGF1-insulin signalling exhibit a phenotype 
similar to caloric restriction, suggesting that reducing anabolic signalling improves 
insulin sensitivity and reduces adiposity, oxidative stress and inflammatory cytokine 
production. Furthermore, odevelopment, metabolic homoeostasis, fertility, and stress 
resistance, which influence life span. Compensatory hyperinsulinemia to overcome 
systemic insulin resistance circumvents the immediate consequences of hyperglycemia. 
Work on flies, nematodes, and mice indicate that excess insulin signaling damages 
cellular function and accelerates aging. Maintenance of the central nervous system 
(CNSther mechanisms, such as the integrated stress response including GCN2, 
AMPK and FGF21, have been suggested to be involved in the beneficial effects of 
protein restriction. Amino acid sensing, via both mTORC1 and GCN2, regulates the 
secretion of hepatic FGF21, subsequently leading to increased energy expenditure, 
thermogenesis and insulin sensitivity. 

However, ageing negatively affects metabolic flexibility, including nutrient-sensing 
pathways, and therefore it is unknown whether dietary interventions will also be beneficial 
when implemented at an advanced age. To address this, we investigated the potential 
of manipulating metabolic flexibility in the context of ageing using pharmacological and 
dietary strategies.

Several members of the fibroblast growth factor (FGF)- family have been identified 
as important regulators of energy metabolism and are therefore currently considered 
as potential pharmacological interventions for metabolic diseases. Even though these 
FGFs act through distinct mechanisms, administration of FGF19, FGF21 and FGF1 
lowers blood glucose levels and reduces hepatic triglyceride accumulation in several 
mouse models of obesity and diabetes. In Chapter 2, we provided an overview of the 
biological function and clinical application of FGF19 and FGF21. While these FGF-
based drugs can effectively ameliorate dyslipidemia, hepatic steatosis, and bile acid-
related liver damage, the anti-diabetic effects, as observed in rodents and nonhuman 
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primates, are currently not recapitulated in human studies. The lack of these anti-
diabetic effects suggests species-specific differences in the FGF/βKlotho-signalling 
pathway that needs to be further investigated. 

In addition, FGF1 administration has recently shown promising results by improving 
metabolic health in mouse models of obesity, similar to the effects of FGF19 and 
FGF21. However, the therapeutic potential of FGF1-based drugs is complicated by 
the high mitogenicity of native FGF1. To overcome this limitation while keeping the 
metabolic effects intact, several FGF1-analogues have been developed by mutating 
a single or several amino acids of native FGF1. In Chapter 3, we investigated the 
potential of some of these FGF1-analogues to regulate hepatocyte function. While the 
liver plays a key role in the physiological effects of different FGFs, the direct effects of 
FGFs on hepatocytes have remained elusive. Using the H4IIE rat hepatocyte cell line, 
we found that all FGFs tested were able to inhibit hepatic gluconeogenesis, with the 
strongest effect observed for native FGF1. All metabolic FGFs displayed suppression of 
hepatocyte glucose production and stimulation of DNA synthesis in a cell-autonomous 
manner by activating FGFR3/ERK signalling. However, the potential to stimulate DNA 
synthesis in H4IIE cells was not different between any of the FGF1-analogues, and 
therefore our results indicate that further research on the mitogenic effects of these 
FGF1-analogues should use different cell systems and model organisms. 

We gained further insight into processes involved in the age-related decline 
of metabolic flexibility by modulating dietary macronutrient composition at an 
advanced age. As metabolic flexibility decreases due to age-related deterioration, we 
hypothesized that nutritional quality becomes more important at an advanced age. In 
Chapter 4, we addressed this interplay of diet and age on the development of insulin 
resistance in the muscle. Our results show that age increased the susceptibility to 
diet-induced intramuscular lipid accumulation. As a result of inadequate compensatory 
mechanisms to increase the mitochondrial capacity, lipid accumulation in skeletal was 
specifically elevated in aged mice on a high-fat diet, but not a low-fat diet. While it is 
debated whether insulin resistance in the muscle is mainly determined by either dietary 
lipid overload or the decline of mitochondrial function, our results indicate that it is 
the interaction of age-related mitochondrial dysfunction and nutritional overload that 
resulted in metabolic decline.

Next, we addressed the impact of protein restriction on age-related metabolic 
flexibility. As it remains poorly understood how the age-related decline of metabolic 
flexibility negatively interact with the effects of protein- and caloric restriction, it is 
imperative to investigate these therapeutic strategies in the context of ageing. First, 
protein restriction has been shown to extend lifespan and protect against obesity by 
stimulating hepatic FGF21 production, and therefore we investigated in Chapter 5 
whether protein restriction could improve metabolic flexibility via similar mechanisms 
in aged mice. We determined several parameters of metabolic health and revealed 
that short-term dietary protein restriction in aged mice ameliorated the age-related 
decline of some aspects of metabolic health, including energy expenditure, circulating 
levels of FGF21 and browning of subcutaneous adipose tissue, without noticeable 
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adverse effects on physical health. In our hands, the effect of a 7% protein intake was 
even more effective in aged compared to young mice. We concluded that a short-term 
reduction in dietary protein intake can positively impact age-related metabolic health 
and suggest that the recommended protein intake to stimulate metabolic health is 
dependent on age.

In addition, it has been hypothesized that the suppression of anabolic signalling 
through the insulin-IGF1 pathway is a common mechanism of both caloric restriction 
and several long-lived mouse models. Therefore, in Chapter 6, we aimed to identify 
whether caloric restriction has additive effects in mice with reduced insulin signalling. 
To specify the effects of insulin signalling, we used a genetic model with reduced 
insulin dosage (Ins2 null mice), in which effects resembling caloric restriction, such 
as protection from diet-induced obesity and hyperinsulinemia, have previously been 
established. We discovered that caloric restriction effectively reduced body weight 
and improved metabolic health at all ages tested. However, we found no differences 
between Ins1+/+;Ins2-/- and Ins1+/-;Ins2-/- mice, suggesting that the effects induced by 
caloric restriction are not affected by reduced insulin dosage. The biggest effects on 
glucose tolerance were accompanied by the greatest reduction of body weight in aged 
mice, indicating the importance of weight loss to achieve metabolic health.

Altogether, the research in this thesis illustrates the potential of pharmacological 
and dietary interventions in the context of ageing and highlights the importance of 
investigating age-specific effects. We demonstrated that healthy dietary interventions 
can improve metabolic health at an advanced age by stimulating metabolic flexibility, 
but that an unhealthy lifestyle is highly detrimental due to the loss of compensatory 
mechanisms. We conclude that the dietary macronutrient composition is of vital 
importance to maintain insulin sensitivity, muscle strength, and adipose tissue function 
during ageing. Finally, we put the research on dietary interventions in perspective, by 
discussing the role of weight loss, gender- and species differences on the metabolic 
outcome. Ageing is a generic stochastic process, causing significant variation in body 
weight and several metabolic parameters as well as the occurrence of metabolic 
diseases. Further research on anti-ageing strategies needs to take ageing-induced 
individual differences into account to contribute to the improvement of personalized 
dietary- or pharmacological interventions in the elderly.
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De wereldbevolking neemt snel toe als gevolg van verminderde kindersterfte en 
een langere levensduur door verbeterde leefomstandigheden, persoonlijke hygiëne 
en zorg. Momenteel overschrijdt de levensverwachting van mannen en vrouwen in 
veel ontwikkelde landen de leeftijd van 80 jaar, maar helaas zijn de ouderen van 
tegenwoordig niet gezonder dan hun ouders op dezelfde leeftijd. Overgewicht, insuline 
resistentie en verminderde mobiliteit door het verlies van spierkracht zijn enkele van 
de leeftijdsgerelateerde veranderingen die bijdragen tot een vermindering van de 
kwaliteit van leven. Over het algemeen lijdt meer dan 70% van alle senioren boven 
de 60 jaar aan ten minste één chronische ziekte, geassocieerd met een afname van 
metabole flexibiliteit als gevolg van disfunctionele mitochondrien, cellulaire veroudering 
of veranderde cellulaire communicatie. 

Strategieën die erop gericht zijn om deze leeftijdsspecifieke processen te vertragen 
worden momenteel onderzocht als mogelijke anti-verouderingsbehandelingen. Er worden 
verschillende voedingsinterventies, zoals een calorie- of eiwitbeperking, onderzocht als 
therapeutische opties om het risico tot het ontwikkelen van kanker, diabetes en hart- en 
vaatziekten te verlagen. Uitgebreid onderzoek heeft uitgewezen dat signaalroutes die 
betrokken zijn bij het detecteren van voedingsstoffen een belangrijke rol spelen bij de 
levensverwachting van verschillende diermodellen en mensen. Die effecten van een 
calorie-arm dieet, zoals een verbeterde insulinegevoeligheid en vermindert overgewicht, 
oxidatieve stress en inflammatoire cytokineproductie, vertonen gelijkenissen met het 
fenotype van verschillende lang-levende muisstammen met een defect in de GH-
IGF1-insuline signaalroute, wat suggereert dat het remmen van anabole signalen 
verantwoordelijk is voor het verbeteren van de gezondheid. Verder wordt gesuggereerd 
dat andere mechanismen, zoals de geïntegreerde stressrespons via GCN2-, AMPK- 
en FGF21-signaalroutes betrokken is bij de gunstige effecten van een eiwit beperkend 
dieet. Door het detecteren van lage aminozuur levels, via zowel mTORC1 als GCN2, 
wordt de productie van FGF21 in de lever gereguleerd, wat vervolgens leidt tot verhoogd 
energieverbruik, warmte regulatie en insulinegevoeligheid. 

De werking van verschillende onderdelen van de stofwisseling, zoals detecteren 
van voedingsstoffen, wordt echter beinvloed door veroudering en daarom blijft het 
onduidelijk of voedingsinterventies nuttig kunnen zijn wanneer ze op hogere leeftijd 
worden toegepast. In dit proefschrift hebben we onderzocht of het manipuleren van de 
metabole flexibiliteit door middel van farmacologische en voedingsinterventies potentie 
heeft in de context van veroudering. 

Verschillende leden van de familie van fibroblast groeifactoren (FGFs) zijn ontdekt 
als belangrijke regulatoren van het energiemetabolisme en worden daarom momenteel 
onderzocht als een mogelijk geneesmiddel voor het bestrijden van metabole ziekten. 
Hoewel verschillende FGF’s meerdere mechanismen lijken te activeren, resulteert de 
toediening van FGF19, FGF21 en FGF1 in een verlaging van de bloedsuikerspiegels 
en een verlaging van de vetophoping in de lever bij verschillende muismodellen voor 
overgewicht en diabetes. In Hoofdstuk 2 geven we een overzicht van de biologische 
functies en klinische toepassingen van FGF19 en FGF21. Hoewel deze FGF-gerelateerde 
geneesmiddelen effectief dyslipidemie, hepatische steatose en galzuurgerelateerde 
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leverschade verbeteren, worden de anti-diabetische effecten, zoals waargenomen bij 
muismodellen en niet-menselijke primaten, niet waargenomen bij de mens. Het ontbreken 
van deze anti-diabetische effecten suggereert soort-specifieke verschillen in de FGF/
βKlotho-gemedieerde glucose regulatie die verder onderzocht moeten worden. 

Daarnaast heeft de toediening van FGF1 onlangs veelbelovende resultaten opgeleverd 
waarbij de metabole gezondheid van muismodellen met obesitas sterk was verbeterd, 
vergelijkbaar met de resultaten van FGF19- en FGF21 toediening. De therapeutische 
toepassing van FGF1-gerelateerde geneesmiddelen wordt echter bemoeilijkt door het 
celgroei stimulerende karakter van FGF1. Om deze effecten te verminderen, terwijl de 
metabole effecten intact blijven, zijn FGF1-analogen gecreeerd door één of meerdere 
aminozuren binnen het FGF1 molecuul te modificeren. In Hoofdstuk 3 onderzochten we 
de mogelijkheden van deze FGF1-analogen om verschillende functies van hepatocyten 
te reguleren. Hoewel de lever een sleutelrol speelt in de fysiologische effecten van 
verschillende FGF’s zijn de directe effecten op hepatocyten nauwelijks onderzocht. 
Met behulp van de H4IIE rat hepatocyt cellijn vonden we dat alle geteste FGF’s de 
gluconeogenese kunnen remmen, waarbij we de grootste effecten door toediening van 
FGF1 zagen. We toonden verder aan dat alle metabole FGF’s de glucoseproductie 
remmen en DNA-synthese stimuleren door FGFR3/ERK-gerelateerde signaalroutes op 
een cel-autonome manier te activeren. Echter, in tegenstelling tot de literatuur konden we 
niet aantonen dat de verschillende FGF1-analogen verminderde celgroei stimulerende 
eigenschappen bezaten in H4IIE-cellen, waarmee onze resultaten suggereren dat 
verder onderzoek naar de celgroei stimulerende effecten van FGF1-analogen gebruik 
moet maken van verschillende cellijnen en modelorganismen. 

Verder, hebben we in deze thesis inzicht verkregen in processen die betrokken zijn 
bij de achteruitgang van metabole flexibiliteit tijdens veroudering door de samenstelling 
van het dieet veranderen. Omdat het onduidelijk blijft hoe de metabole flexibiliteit 
veranderd als gevolg van veroudering, veronderstellen we dat het belang van goede 
voedsel kwaliteit toeneemt namate de leeftijd vordert. In Hoofdstuk 4 hebben we de 
wisselwerking tussen voeding en leeftijd onderzocht door de ontwikkeling van insuline 
resistentie in de spier te bestuderen. Onze resultaten toonden aan dat een hogere 
leeftijd de kans op vet ophoping in de spier tijdens een vetrijk dieet verhoogde. Als 
gevolg van ontoereikende compensatiemechanismen om de mitochondriale capaciteit 
te vergroten is de metabole flexibiliteit van de spier verminderd bij oudere muizen op 
een vetrijk dieet, maar niet bij een vetarm dieet. Hoewel er wordt gedebatteerd over de 
specifieke oorzaak van insuline resistentie in de spier, suggereren onze resultaten dat 
de interactie van verminderde mitochondriële functie door veroudering en overbelasting 
door vetrijk voedsel resulteert in de achteruitgang van de gezondheid. 

Vervolgens onderzochten we de impact van verschillende voedingsinterventies op 
leeftijdsgebonden metabole flexibiliteit. Aangezien het nog steeds onduidelijk is hoe 
veroudering de effecten van een calorie- of eitwit beperkend dieet kan beïnvloeden, is 
het noodzakelijk om deze strategieën te onderzoeken in de context van veroudering. 
Allereerst is aangetoond dat een eiwitbeperking de levensverwachting verlengt en 
beschermt tegen obesitas door de FGF21 productie in de lever te stimuleren. Daarom 
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onderzochten we in Hoofdstuk 5 of een verminderde eiwit inname ook metabolische 
flexibiliteit via vergelijkbare mechanismen zou kunnen induceren bij oudere muizen. 
We bepaalden verschillende parameters van metabole gezondheid en onthulden 
dat eiwitbeperking bij oudere muizen sommige aspecten van metabole gezondheid 
verbeterde. We vonden verhoogde levels van circulerend FGF21, een verbeterde 
energieverbruik en een gestimuleerde warmte regulatie in het onderhuids vetweefsel, 
zonder merkbare nadelige effecten op de lichamelijke gezondheid en spierkracht. 
In onze handen waren de effecten van een 7% eiwit inname effectiever in oudere 
muizen vergeleken met jonge muizen. Daarom kunnen we concluderen dat een 
kortstondige vermindering van de eiwit inname een positieve invloed kan hebben 
op leeftijdsgerelateerde metabole gezondheid en suggereren we dat de aanbevolen 
eiwitinname mogelijk leeftijdsspecifiek is.

Daarnaast wordt er aangenomen dat de onderdrukking van anabole signalen 
via de IGF1-insuline signaalroute het onderliggende mechanisme is van zowel 
caloriebeperking als verschillende lang-levende muismodellen. In Hoofdstuk 6 
hebben we onderzocht of een calorie-arm dieet extra effecten heeft bij muizen met 
een geremde IGF1-insuline signaalroute. Om specifiek naar de effecten van insuline te 
kunnen kijken hebben we een genetisch model met verlaagde insulinedosering (Ins2 
nulmuizen) gebruikt, waarin effecten die lijken op caloriebeperking, zoals verminderde 
gewichtstoename en hyperinsulinemie na een vetrijk dieet, eerder zijn vastgesteld. We 
ontdekten echter dat een calorie-arm dieet het lichaamsgewicht effectief verlaagde en 
de metabole gezondheid verbeterde op alle geteste leeftijden, maar we vonden geen 
verschillen tussen Ins1+/+;Ins2-/- en Ins1+/-;Ins2-/- muizen. Dit suggereert dat de effecten 
van een calorie arm dieet niet worden beïnvloed door een verlaagde insuline dosering. 
De grootste verbetering van de glucose tolerantie ging gepaard met de grootste afname 
van lichaamsgewicht in oude muizen, wat aangeeft hoe belangrijk gewichtsverlies is 
voor het bereiken van een gezonde stofwisseling.

Samengevat heeft het onderzoek in dit proefschrift aangetoond dat farmacologische en 
voedingsinterventies in de context van veroudering effectief kunnen zijn en benadrukken 
we het belang van het onderzoek naar leeftijdsspecifieke effecten. We stelden vast dat 
gezonde voedingsinterventies de metabolische gezondheid op hogere leeftijd kunnen 
verbeteren door metabolische flexibiliteit te stimuleren, maar dat een ongezonde levensstijl 
zeer schadelijk is vanwege het verlies van compensatiemechanismen. Daarom moeten 
we concluderen dat een goede samenstelling van de voeding van vitaal belang is om 
de insulinegevoeligheid, spierkracht en vetweefselfunctie tijdens het ouder worden te 
behouden. Bovendien relativeren we het onderzoek naar voedingsinterventies door de 
rol van gewichtsverlies, geslachts- en soortverschillen te bespreken. Veroudering is een 
generiek stochastisch proces dat aanzienlijke variatie veroorzaakt in lichaamsgewicht, 
verschillende metabolische parameters en de kans op het ontwikkelen van chronische 
stofwisselingsziekten. Verder onderzoek naar anti-verouderingsstrategieën moet 
daarom rekening houden met de individuele verschillen, veroorzaakt door veroudering, 
om een bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van gepersonaliseerde voedings- 
of farmacologische interventies bij ouderen.
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Terwijl het “normale” leven langzaam terug keert, is dan nu het moment aangekomen om 
terug te kijken op een geweldige tijd als PhD student bij de afdeling Kindergeneeskunde. 
Het was een tijd waarin ik onwijs veel geleerd heb, waarin niet alles ging zoals gepland, 
maar waarin mooie dingen zijn bereikt, samen met vele collega’s. Het was een heel 
inspirerende tijd waarin ik veel mensen heb leren kennen en nieuwe vrienden heb 
gemaakt. Gedurende vele momenten de afgelopen jaren, waarin de motivatie om mijn 
thesis af te ronden vaak laag was, heb ik heel veel aan jullie steun gehad, en daar wil 
ik iedereen voor bedanken. 
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eens langs kwam met een snelle vraag, wat leidde tot een goede discussie. Je hebt me 
veel vrijheid gegeven in het bedenken van onderzoeksopzetten en hebt me daarmee 
gepusht om zelfstandig onderzoek te doen, wat zeker van pas kwam tijdens mijn project 
bij Novo Nordisk. Beste Janine, al tijdens mijn master project was jij mijn begeleider, en 
ik ben heel erg blij dat dit niet is veranderd tijdens mijn PhD. Je was altijd beschikbaar 
voor vragen of gewoon even voor een persoonlijk gesprek. Ik heb ontzettend veel van 
je geleerd op het lab en tijdens de vele dierexperimenten die we samen deden. Ook heb 
ik genoten van je gezelligheid tijdens congressen en de after-parties. Bedankt voor je 
begeleiding tijdens mijn PhD.

Verder wil ik de leden van de leescommissie; Prof. dr. P.C.N. Rensen, Prof. dr. E.A.A. 
Nollen, Prof. dr. G. van Dijk bedanken voor de tijd die zij hebben genomen om mijn 
proefschrift te lezen en te beoordelen. 

Het grootste gedeelte van mijn onderzoek heb ik uitgevoerd in de groep 
Kindergeneeskunde. Ik wil alle PI’s van de afdeling, Folkert, Maaike, Henkjan, Jan-
Freark, Bart, Kuif, Marit, Barbara, Debbie, Jingyuan, Dirk-Jan, Eline, bedanken 
voor al jullie vragen, opmerkingen en feedback tijdens de meetings. Bart, bedankt dat 
mijn PhD al gelijk met een vliegende start begon door onze samenwerking op het P65 
project, hierdoor leerde ik ook meteen iedereen van E4 kennen. Barbara, bedankt voor 
de samenwerking op het ageing-project. Ik heb hier erg van genoten en ik ben er blij 
mee dat het geresulteerd heeft in twee mooie papers. 

Of course, I could not have done all this research without the help of all the members (and 
former members) of the Jonker-group. Thank you so much Lori, Maaike, Ana, Irene, 
Vera, Dicky, Ivo, Marcela, Tim, Andrea, Matilda, Anna, Cristy, Lars and Alfredo for 
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vissenkom, en ik herinner me nog goed dat we ons toen samen rot hebben geïrriteerd 
aan de IT-studenten en hun lunchpauzes (hadden ze dan nooit werk te doen?!?). Ook 
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later hebben we enorm lol kunnen maken in het CDP, het lab en daarbuiten. Er waren 
heel wat momenten waarop we samen nog laat op kantoor waren, en dan was het 
fijn nog even te kunnen babbelen. Heel erg bedankt voor je positieve houding en al je 
wijze raad. Ik ben heel blij dat je zowel mijn collega als vriendin was en wil je succes 
wensen met je opleiding tot kinderarts in de toekomst. Maaike, mijn partner in crime op 
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en tegelijkertijd tot 8 verschillende muiscohorten probeerden te managen. Sommige 
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we gelachen om hun capriolen aan de rekstok), maar ook bij saaie experimenten (zoals 
de rotorod) was het altijd gezellig. Ik ben blij dat we dit samen hebben gedaan, en dat het 
uiteindelijk allemaal gelukt is. We vormden een goed team! Ana, I cannot think of anyone 
better to fit the phrase ‘’unicorns and rainbows’’. Your sparkling personality is a great 
bonus for everyone working with you. I’m very thankful for having you as my officemate 
all those years. You were always there to manage my cranky moods whenever things 
were not going according to plan. Irene, door jouw wijze raad was ik al vroeg tijdens 
mijn PhD voorbereid op de beruchte “3e jaars dip”, en daardoor is deze bij mij gelukkig 
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Ana, Irene, Dicky, Ivo), was “operatie-opofferen” nooit zo gestructureerd verlopen. We 
hebben met z’n allen een mooie proef neergezet. Dear Marcel, I really enjoyed working 
together! I think we made a great team, and I’m proud of the papers we prepared together. 
Good luck with finishing your PhD. Albert, heel erg bedankt voor je buitengewone inzet 
tijdens de Oroboros experimenten. Dat waren nog eens heftige dagen voor ons allemaal. 
Mirjam, geen klus was voor jou te groot, zelfs toen ik graag meerdere secties van 140 
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Ronald, Michel, Kees, Gerward en alle medewerkers van het CDP, heel erg bedankt 
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er mankeerde. Gerward, bedankt dat je altijd even tijd maakte voor een gezellig praatje. 

Daarnaast was deze thesis nooit tot stand gekomen zonder de hulp van alle analisten 
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mijn domme vragen en last-minute verzoeken. Aycha, bedankt voor de gezelligheid 
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tijdens het uitleggen van (voor mij) ingewikkelde statistiek. Ik heb vaak (en lang) bij jullie 
op kantoor gezeten met een (nieuwe) vraag. Henk, bedankt voor het blotten van mijn 
vetsamples! Tijdens mijn masterstage was jij vooral die enge man, die altijd zo goed 
lette op het gebruik van handschoenen. Later heb ik je gelukkig leren kennen als een 
lieve en vrolijke man. Je bracht altijd veel gezelligheid naar het lab (ook al mocht de 
radio nooit te hard aan). Elke keer als ik ‘Zoute landen’ van Blof hoor, dan moet ik aan 
je denken; ‘’Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent…’’ . 
Ook, Hilde, Evelien en Paula, bedankt voor alle hulp bij het regelen van dingen en dat 
ik bij jullie terecht kon als ik niet wist wie ik voor een bepaald probleem moest stalken. 
Otto, bedankt voor je goedlachse goedemorgen als ik je tegenkwam. Ik vond het altijd 
gezellig om even een praatje met je te maken. 

To all my colleagues in Y2 and E4, thanks for everything and I hope to see you all 
at conferences or read your papers; Jiufang, I admire you focus in the office when 
we were gossiping around. Keep up the good work on learning Dutch! Anna, you are 
a wonderful person. Your smile makes everybody happy. Keep believing in yourself. 
Fan, Joanne, Martijn, Hilde, mijn vaste hoofdrolspeler in elke film :). Angela, een 
geweldige Yvon Jaspers. Rumei, Esther, Mirjam, Onne, Karen, gelukkig was jij er 
altijd voor een vrijmibo als ik dat nodig had, Ali, Danial, Turu, Sandra, Archie, Rima, 
Dorieke, Tjasso, bedankt voor je gezelligheid op de vroege ochtenden! Jeanette, 
Manon, Dianne, Venetia, Anouk, Natalia, Anoush, Ailine, Tess, Sarah, Agneska, 
Chris, Marcel, Dyonne, Willemien, Melany, Bernard, Andries.

Furthermore, I’ve had the pleasant opportunity to spent some of my time as a PhD 
student in the lab of Jim Johnson, Vancouver, Canada and at the Liver Diseases 
Department, Novo Nordisk under supervision of Birgitte Andersen, and I’m very grateful 
for all the people that I got to know during these adventures.
I would like to thank Prof. Dr. J.D. Johnson for all his support during my PhD. Even 
though it turned out a little different than anticipated, you and the lab became my family 
during the time I was there. Dear Jim, thank you for taking me in as a master student. 
Your enthusiasm for science is admiring. Even while being on the other side of the ocean, 
you managed to run your lab with great success, and always found time for scientific 
discussions or a nice chat. You have been a great mentor and an example for me. Derek, 
thank you for all the help with the mice. Working together with you on this project formed 
the basis of my mouse handling skills and I’m very grateful for that. Nicole, thank you 
for all our scientific discussions and a big thanks for taking me up into the RBT group. 
Those Random Beers Thursdays made my stay in Vancouver very enjoyable! And thank 
you, Gareth, Melissa, Evigeny, Daria, Howard, Jason, Mike, Farnaz, Betty, Honey 
and Sis for making me feel like home while I was so far away from it. 
I also would like to thank the whole group of Liver Diseases at Novo Nordisk for 
welcoming me into the group. I particularly enjoyed the Friday morning breakfasts 
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with the whole group. Dear Birgitte, thank you for stepping in as my supervisor on 
a complicated project. I really enjoyed your enthusiasm when discussing any project 
during the many meetings we had together. I very much admire how your brain works. 
Also, a special thanks to Emma, Vanessa, Nicole, Christina, Louise and Lise, for 
making my stay more pleasant and helping me with the practical stuff in the lab. 

Verder wil ik ook graag vrienden en familie bedanken. Wanneer je zoveel tijd op het lab 
(en in het CDP) doorbrengt, worden collega’s ook vrienden. Bedankt dat jullie er altijd 
voor mij waren als ik even moest “luchten”. Lieve Joanne, ik heb onwijs genoten van onze 
‘’sport’’ momenten samen. Je bood altijd een luisterend oor als ik weer even m’n frustratie 
wilde uiten (en dat was verrassend vaak). Ook ben ik blij dat we samen naar Spetses zijn 
gegaan, en dat we daar een mooie vakantie van hebben gemaakt (een beetje cultuur, 
een beetje zon en vooral lekker eten & alcohol). In jou heb ik zeker een goede vriendin 
gevonden, en hopelijk wonen we ooit weer een beetje dichter bij elkaar zodat we vaker 
kunnen afspreken. Tot die tijd redden we ons wel met (online) meetingen, waarin we 
beiden de tijd vinden om de laatste roddels te appen. Bedankt dat jij mijn paranymph 
wil zijn! Jan-Freark, lang was je alleen die gezellige kamergenoot (het kantoor was nog 
nooit zo mooi opgeruimd als toen jij naar een nieuwe plek verhuisde), totdat ik mezelf 
(en anderen) bij jou uitnodigde voor een hemelvaart BBQ, en zo ontstond een nieuwe 
traditie. Bedankt dat je een goede vriend bent geworden waarmee ik de sores van de 
dag even goed kan relativeren onder het genot van een goed biertje en een pizza. Rick, 
“elke grap bevat een kern van waarheid” is slechts één van de vele wijze uitspraken die 
ik me herinner van al onze gezellige gesprekken, voor en tijdens het opofferen. Gelukkig 
leerde ik al snel dat een ochtend koffie-momentje (mét een koekje) heel belangrijk is voor 
een goede proef. Bedankt voor al je gezelligheid op het CDP en tijdens de vele borrels. 
Ik hoop dat we in de toekomst een goed alternatief kunnen vinden voor de jaarlijkse 
biertochten, zodat we die mooie traditie weer nieuw leven in kunnen blazen. Niels, ook 
al zat je met je rug naar het lab, je wist altijd precies wanneer ik aan kwam lopen met een 
vraag. “Heb je een probleem, vraag Niels” is zo’n beetje mijn motto geworden tijdens 
m’n PhD. Bedankt dat je altijd tijd voor mijn vragen maakte. Ook heb ik genoten van alle 
gezelligheid tijdens de bier-en-pizza avonden. Onze gedeelde interesse voor historische 
romans zorgde voor goede gesprekstof en een leuke leeslijst. Ik hoop onze gezellige 
BBQ- en bier avonden in de toekomst voort te kunnen zetten! 

Lieve salsa vrienden; Samira, Henk, Maarten, Karin, Linda en Joop. Toen ik terug 
kwam uit Denemarken had ik salsa helemaal gevonden en jullie hebben me geholpen 
om dit verder uit te breiden. Dansfeesten, dansen in het park en gezellige BBQ’s hebben 
me geholpen om even mijn PhD project te vergeten. Helaas hebben we door corona 
maar kort kunnen genieten van de lessen en de heerlijke muziek. Joop, wat mis ik ons 
heerlijk samen dansen!

Lieve Tjas-meiden, Maaike, Liseth, Tallie, natuurlijk kan ik jullie niet vergeten. Ooit 
hebben we elkaar ontmoet tijdens een etentje van Tjas in mijn eerste jaar in Groningen. 
Onze vriendschap begon als samen fietsen richting de training en groeide uit tot samen 
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naar gala’s en feesten gaan. Nu, ruim 12.5 jaar, later spreken we nog steeds af voor 
etentjes, en is het altijd gezellig om bij te kletsen en een spelletje te doen. Ik hoop dat 
we in de toekomst ook nog vaak contact houden. Bedankt dat jullie er altijd voor me 
waren!

Lieve “ff wat anders’’, Moniek en Ilse, bedankt dat jullie het al meer dan 18 jaar met 
mij volhouden! Mikel en Gydo, ik ben blij dat jullie het clubje aanvullen. Ook al zien 
we elkaar niet vaak door de drukke agenda’s, het is fijn dat we eens in de zoveel 
tijd kunnen afspreken. Misschien kunnen we ooit nog eens ons record Escaper-room 
proberen te verbeteren. 

Mijn liefste vriendinnen, de Allerleukste meiden, Melinde, Tara en Iris; mijn vaste bron 
van gezelligheid en plezier. Ik ben dankbaar voor alle mooie vakanties, weekendjes weg 
en gezellige avonden die we samen hebben mogen beleven (ik denk dan gelijk terug 
aan ons lustrumreisje naar Sitges, even lekker relaxen voordat ik aan de bak moest op 
een congres). Ook tijdens mijn afwezigheid in Vancouver en Kopenhagen hebben we 
intensief contact gehouden; bedankt dat jullie me zijn komen opzoeken. Onze gezellige 
etentjes en spelletjes middagen waren voor mij erg belangrijk om even mijn PhD 
problemen te vergeten. Gelukkig hebben we nu ook online klaverjassen gevonden, 
waardoor we hopelijk nog lang (en vooral vaak) kunnen spelen. Lieve Iris, ook al zien 
we elkaar een hele tijd niet, wanneer we weer bijkletsen is er alsof er niets veranderd 
is. Ik hoop dat dit nooit gaat veranderen in de toekomst, en dat we nog vaak kunnen 
afspreken om te gaan schaatsen bijvoorbeeld. Ik ben blij dat ik jou heb (om even met 
m’n ogen te kunnen rollen) wanneer Taar en Melin weer eens helemaal gek gaan. Lieve 
Taar, bedankt voor al je gezelligheid en je heerlijke humor. We hebben veel samen 
meegemaakt bij de Blue Toes, en ik ben blij dat we ook na die tijd intensief contact 
hebben gehouden. Het was altijd even fijn om een dagje af te spreken om bij te kletsen, 
en even te vergeten wat er nog allemaal op mijn to-do lijst stond. Lieve Melin, we zijn 
dit avontuur van PhD (ongepland) tegelijk begonnen, en ik kan niemand bedenken met 
wie ik dit liever zou willen afsluiten. Terwijl iedereen langzaam uit Groningen vertrok, 
bleven wij achter (het spijt me dat ik je nu ook achter heb gelaten). Samen hebben we 
genoten van vele avondjes sushi en Outlander, en ik hoop dat we dit op een andere 
manier kunnen voortzetten. Misschien dat we onze zoektocht naar de beste sushi tent 
buiten Groningen kunnen uitbreiden. Bedankt dat je er altijd voor me was als ik dat even 
nodig had, en ik ben blij dat je m’n paranymf wil zijn.

En als laatste, wil ik graag mijn familie bedanken voor al hun steun en hulp. Bij jullie 
kon ik me echt even ontspannen en het werk van me afzetten door gewoon even een 
boekje te lezen, tv te kijken of samen een spelletje te doen. Lieve Joost, we snappen 
niet veel van elkaars werk, maar dat is niet erg. Het was altijd fijn om even met je te 
kletsen, ook zonder alle details te moeten uitleggen. Ik hoop dat jij ook nog eens leuke 
reizen mag maken voor je werk. Lieve pap en mam, bedankt voor al jullie steun bij alles 
wat ik onderneem. Jullie hebben altijd voor me klaar gestaan, en dat doen jullie nog 
steeds. Bedankt voor jullie niet-aflatende geloof in mij!
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