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Introductie
Onze levensverwachting is in de afgelopen tientallen jaren behoorlijk gestegen. Dit is, onder 
andere, te danken aan technologische vooruitgang, beter voedsel, medische kennis, vaccinaties, 
hygiëne, en zorg. Dit is uiteraard ontzettend mooi, maar zijn wij wel gebouwd om zo lang mee 
te gaan? En zo ja, hoe blijven we dan tot het einde goed? Vaak lukt dit blijkbaar niet, want 
met een hogere leeftijd komen ook steeds meer gebreken en ziektes, waaronder aftakeling van 
onze hersenen, zoals bij de ziekte van Parkinson, de ziekte van Alzheimer, of ALS. Er wordt 
veel onderzoek gedaan naar deze ziektes, maar ook naar minder vaak voorkomende ziektes die 
geleidelijk de hersenen aantasten, zoals de puur erfelijke ziekte van Huntington, die ondanks 
deze erfelijkheid ook meestal pas op latere leeftijd optreedt. Het onderzoek dat wij doen, en 
waarvan een deel in dit proefschrift staat, focust zich op wat er in onze cellen gebeurt als we 
deze ziektes krijgen en hoe de kwaliteitscontrole in onze cellen omgaat met, of juist verzaakt 
om te gaan met, de veranderingen, waardoor we dan uiteindelijk ziek worden.

Eiwitten: de bouwwerken van onze cellen
Ons lichaam is opgebouwd uit miljarden cellen. Je zou een cel kunnen beschouwen als een 
grote stad (Fig. 1A) met verschillende gebouwen die zijn opgebouwd uit verschillende bouw-
blokken: de macromoleculen. De vier belangrijkste groepen van macromoleculen waarmee de 
cel kan bouwen zijn: nucleïnezuren, koolhydraten, vetten, en eiwitten. Deze ken je vooral van 
de etiketten op ons eten en inderdaad zorgt ons eten voor de bouwblokken van onze cellen. 
De cellen kunnen van deze macromoleculen allerlei onderdelen bouwen, net als gebouwen in 
een stad. De gebouwen in de cel zijn bijvoorbeeld een bibliotheek (de celkern waarin onze  
genetische code opgeslagen ligt), energiecentrales (mitochondria waar energie gemaakt 
wordt), een fabriek (het ER waar bijvoorbeeld hormonen gemaakt worden), of een distribu-
tiebedrijf (het Golgi waarin de door het ER gemaakte producten worden gesorteerd voordat 
ze naar hun bestemming gaan) (Fig. 1A). 

De macromoleculen waar ons onderzoek zich op richt, en die alle functies in onze cellen 
uitvoeren, zijn de eiwitten. Elke cel bestaat uit miljoenen verschillende eiwitten met elk een 
eigen functie. Deze grote variatie komt doordat eiwitten een soort lego zijn. De bouwstenen 
heten aminozuren en er zijn 20 verschillende aminozuren. De cel heeft daarmee oneindig veel 
opties om verschillende eiwitten te bouwen, afhankelijk van hoeveel en welke aminozuren   
gebruikt worden. Ook werken verschillende eiwitten vaak met elkaar samen. Zo zijn er bijvoor-
beeld eiwitten die zorgen voor het transport door de cel, anderen zorgen ervoor dat de cel 
kan vermenigvuldigen, en weer anderen zorgen voor reparaties als bouwblokken beschadigd 
raken. De blauwdruk voor de eiwitten - welke aminozuren in welke volgorde gemaakt moeten  
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worden - staat gecodeerd in onze genetische code: het DNA. Dit ligt opgeslagen in de ‘kluis’ 
van de bibliotheek (de celkern). Het DNA zelf verlaat de celkern niet, maar er worden wel 
kopieën gemaakt, het RNA, die de celkern kunnen verlaten waarna de code omgezet kan   
worden naar aminozuren om een eiwit te maken (Fig. 1B).

Eiwitten worden niet gebouwd door zomaar aminozuren uit een grote grabbelton te pakken, 
maar net zoals bouwwerken van lego, komen ook de aminozuren in één pakketje: ze worden 
gemaakt als een lange ketting (Fig. 1B). Dit betekent dat wanneer eiwitten gemaakt worden, 
ze nog niet direct de vorm hebben die ze uiteindelijk moeten hebben. De lange ketting van 
aminozuren moet eerst op een bepaalde manier in elkaar vouwen zodat het eiwit zijn eigen 
unieke vorm kan aannemen. Pas als het eiwit in zijn vorm is gevouwen, kan het zijn functie 
uitvoeren. Het aannemen van de vorm van een eiwit is een belangrijk proces dat grotendeels 
vanzelf gaat, maar dat wel beschermd moet worden totdat het klaar is, want de ongevouwen 
aminozuurketting is plakkerig, omdat het nog niet aan zichzelf is vastgeplakt. Het gevaar is 
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Figuur 1. A. Schematisch overzicht van een cel (aangepast van www.timvandevall.com). Aangegeven staan een 
aantal organellen zoals de celkern, een mitochondrion, het ER (endoplasmatisch reticulum), en het Golgi. In de 
buitenkant van de celkern zijn de kernporiën te zien en binnenin het DNA. Het gele vakje geeft de regio aan die 
in figuur B te zien is. B. Een doorsnede door een klein deel van de cel met de celkern (aangepast van Mazzanti et al., 

Physiological Reviews, 2001). In de celkern bevindt zich het DNA dat de code bevat voor de eiwitten. Het DNA zelf 
blijft in de kern, maar kopieën ervan - het RNA - verplaatst zich naar buiten de celkern. Buiten de celkern wordt 
het RNA omgezet in eiwitten doordat de code wordt afgelezen. De code bestaat iedere keer uit 3 kleuren (geel 
(g), groen (gr), blauw (b), of wit (w)), in een echte cel is dit ook zo, maar daar heten de kleuren nucleotiden en 
hebben ze de afkorting A, T, C, of G. Elke drie-letter code zorgt voor een ander aminozuur (hier afgebeeld als 
legoblokjes (aangepast van Lego patent aanvraag)) die in een ketting gemaakt worden.
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dat het aan andere eiwitten kan vastplakken voordat het goed gevouwen is. De bescherming 
van de ketting, en hulp bij het vouwen, wordt gedaan door eiwitten genaamd chaperones (Fig. 
2A en 2B). 

Kwaliteitscontrole van eiwitten: chaperones
De chaperones zorgen ook voor de kwaliteitscontrole van de eiwitten. Ze herkennen bijvoor-
beeld de eiwitten die niet goed gevouwen zijn of de eiwitten die ontvouwen raken, en kunnen 
ze helpen om opnieuw te vouwen, of te zorgen dat ze worden afgebroken wanneer de eiwitten 
verkeerd blijven vouwen. Ook kunnen chaperones al bestaande gevouwen eiwitten herkennen 
die schade hebben ondervonden en afgebroken moeten worden (Fig. 2C en 2D). De kwaliteits-
controle van eiwitten is ontzettend belangrijk, want op deze manier zorgt de cel ervoor dat 
beschadigde of instabiele eiwitten geen belangrijke processen verstoren en dat de cel optimaal 
kan blijven functioneren. Je kan het je voorstellen zoals bijvoorbeeld de ANWB die kapotte 
auto’s wegsleept die anders wegen zouden blokkeren. Omdat de cel zoveel eiwitten heeft, zijn 
er ook heel veel verschillende groepen chaperones die verschillende functies uitoefenen en 
met elkaar kunnen samenwerken om de kwaliteitscontrole op peil te houden.

Aminozuurkettinga

Gevouwen eiwitb Ontvouwen of beschadigd eiwitc Misvouwing door mutatied

Figuur 2. A. Als de aminozuurketting gemaakt wordt, wordt deze beschermd door chaperones, hier afgebeeld 
als legomannetjes, die ook helpen met het vouwen naar de goede eiwitstructuur. B. Een volledig goed gevouwen 
eiwit. C. Soms vouwen eiwitten niet goed vouwen, raken ontvouwen, of reeds gevouwen eiwitten raken be-
schadigd. Deze worden ook herkend door chaperones en worden ofwel hervouwen, ofwel afgebroken. Door de 
grote ongevouwen gedeeltes zijn deze eiwitten wel gevoelig om samen te klonteren, met elkaar of met andere 
eiwitten, tot een ongestructuurde massa. D. Door een mutatie in het DNA kan er een ander aminozuur in het 
eiwit terecht komen die ervoor kan zorgen dat het eiwit misvouwt, niet meer stabiel is (zoals in C), niet meer 
goed functioneert, of gaat klonteren. 
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In dit proefschrift staat één chaperone centraal, genaamd DNAJB6, en in hoofdstuk 2 wordt 
een samenvatting gegeven over wat tot nu toe bekend is over DNAJB6. DNAJB6 is één van 
zo’n 50 chaperones uit de DNAJ-groep. De DNAJ chaperones zijn de eerste chaperones die 
ongevouwen, foutief gevouwen, of beschadigde eiwitten kunnen herkennen zodat ze daarna 
door andere chaperones kunnen worden overgenomen om bijvoorbeeld afgebroken te worden. 
In de rest van de samenvatting zal ik aangeven waarom wij aan DNAJB6 (en het nauwverwante 
DNAJB8) werken en waarom het zo’n interessante chaperone is. 

Ziekte en ouderdom: wat gebeurt er met de eiwitten?
Als we ouder worden neemt de kwaliteitscontrole van eiwitten af. Dat leidt ertoe dat bescha-
digde of instabiele eiwitten niet meer goed worden herkend en dus niet worden afgebroken. 
Een bijkomend risico is dat deze eiwitten deels kunnen ontvouwen en aan andere eiwitten 
kunnen plakken en ophopen in de cel: dat noemen we eiwitklontering. Eiwitklontering is iets 
dat we zien in veel ziektes, met name in de hersenen, zoals bij de ziekte van Alzheimer of de 
ziekte van Parkinson. De klonteringen zijn schadelijk voor de cel omdat de cel niet meer goed 
kan functioneren (door bijvoorbeeld verstoppingen) en zelfs kan sterven. In de hersenen van 
patiënten met de ziekte van Alzheimer of Parkinson zien we inderdaad dat een groot deel van 
de hersenen is afgestorven. 

Het ontvouwen van een eiwit en eiwitklontering kan gebeuren doordat een eiwit beschadigd 
is (Fig. 2C). Maar wat ook vaak voorkomt is dat het wordt veroorzaakt doordat een eiwit 
veranderd is. Veranderingen komen door mutaties in ons DNA. Zo’n mutatie kan erfelijk 
doorgegeven zijn door één van onze ouders, of er kan spontaan een mutatie optreden, zoals 
door verslechterde kwaliteitscontrole van het DNA, maar ook door schade veroorzaakt door 
bijvoorbeeld UV licht of schadelijke stoffen. Een mutatie verandert de blauwdruk voor een 
eiwit waardoor er uiteindelijk één, of meerdere, andere aminozuren in een eiwit terechtko-
men (Fig. 2D). Het uiteindelijke eiwit komt er dan dus anders uit te zien, functioneert soms 
niet meer zoals het moet, én het kan dus ook nog negatieve gevolgen hebben voor andere 
eiwitten in de cel omdat het klontering van eiwitten kan veroorzaken. 

Mutatie in het eiwit parkin
Tijdens veroudering en ziekte zien we een combinatie van de twee factoren: er komen steeds 
meer beschadigde of gemuteerde eiwitten en de kwaliteitscontrole wordt slechter. Beide  
worden vaak veroorzaakt door mutaties in het DNA (waardoor fouten in de aminozuur-
volgorde van eiwitten ontstaan) of doordat het DNA minder goed kan worden gebruikt om 
kopieën te maken (waardoor er bijvoorbeeld minder chaperones aangemaakt worden). Sinds 
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de ontdekking hoe het DNA eruitziet (wat pas rond 1950 was!), zijn de technieken om dit 
te bestuderen steeds beter geworden en dat heeft ervoor gezorgd dat het in de laatste jaren 
steeds makkelijker is geworden om in het DNA van patiënten met een ziekte te zoeken naar 
mutaties die verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor het ontstaan van die ziekte. Eén 
zo’n mutatie is gevonden in patiënten met een erfelijke vorm van de ziekte van Parkinson 
en in hoofdstuk 3 hebben we onderzoek gedaan naar dat veranderde eiwit, genaamd parkin. 
Een mutatie in parkin zorgt voor de verandering van één aminozuur (nummer 289), hetgeen  
ervoor zorgt dat er eiwitklontering ontstaat. Wij hebben onderzocht of we door een verhoging 
van de kwaliteitscontrole, in dit geval een verhoging van chaperones, de eiwitklontering  
kunnen tegengaan. We vonden dat veel van de verschillende chaperones die wij hadden getest 
inderdaad de eiwit-klontering van het mutante parkin konden tegengaan, waaronder ook 
DNAJB6. DNAJB6 zorgt ervoor dat parkin wordt afgebroken voordat het kan klonteren.

Huntington: wat een rij aminozuren kan doen
Een ander klontergevoelig eiwit dat wij vaak gebruiken in ons laboratorium is huntingtin. Een 
mutatie in het eiwit huntingtin komt voor in patiënten met de ziekte van Huntington en is 
een mutatie die door één van de ouders wordt doorgegeven. De mutatie zorgt alleen niet voor 
een verandering van één aminozuur (zoals in parkin), maar voor een lange rij van hetzelfde 
aminozuur (glutamine) achter elkaar. Ieder gezond persoon heeft deze eiwitten ook, maar 
dan met een kleine rij glutamines achter elkaar. In patiënten met de ziekte van Huntington 
veroorzaakt een glutamine-rij vanaf ongeveer 35 glutamines de ziekte, maar elke patiënt kan 
een andere lengte van de rij hebben. De glutamine-rij is ongevouwen en erg plakkerig, en 
des te langer de glutamine-rij is, des te sneller gaat de eiwitklontering. Huntingtin is niet 
het enige eiwit met een glutamine-rij: er zijn ook andere eiwitten met een glutamine-rij die 
allemaal een (ander type) hersenziekte veroorzaken. 

Deze ziektes treden niet op vanaf de geboorte, maar op latere leeftijd: gemiddeld genomen 
begint de ziekte vroeger naar mate de glutamine-rij langer is. Hoewel patiënten met een 
glutamine-rij van dezelfde lengte dus gemiddeld op ongeveer hetzelfde moment in hun 
leven de ziekte krijgen, zien we toch ook dat er tussen patiënten met dezelfde lengte van 
de glutamine-rij heel wat jaren verschil kan zitten voordat ze de ziekte krijgen. In hoofdstuk 
4 hebben we literatuuronderzoek gedaan naar wat de oorzaken zouden kunnen zijn van dit 
verschil. We bespreken verschillende factoren in de cel die van invloed zouden kunnen zijn 
op de klontering van de glutamine-rij, maar die per patiënt verschillend zouden kunnen zijn. 
Bijvoorbeeld de hoeveel chaperones die een cel heeft om deze eiwitten kunnen herkennen en 
ervoor zorgen dat ze afgebroken worden.
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DNAJB6 en amyloid eiwitklontering
Voor huntingtin weten we dat de glutamine-rij klontering veroorzaakt en ook dat deze klon-
tering geen normale ‘losse’ klontering is die makkelijk uit elkaar gehaald en opgeruimd kan 
worden. De klonteringen die de glutamine-rij maakt, zijn zó goed geordend dat er niks tussen 
komt, waardoor ze niet makkelijk los te wrikken zijn. Er zijn ook andere eiwitten die zulke 
geordende klonteringen kunnen maken, en deze klonteringen worden amyloids genoemd. 
Uit het onderzoek naar de rol van chaperones bij deze vorm van eiwitklontering bleek dat 
slechts twee van de DNAJ chaperones goed in staat waren om amyloid vorming tegen te 
gaan: DNAJB6 en DNAJB8. Dus onze vraag was natuurlijk waarom is DNAJB6 (en DNAJB8) 
nou zo geschikt om amyloids tegen te gaan? We weten dat DNAJB6 een aantal verschillende 
gedeeltes heeft, waarvan één gedeelte dat alleen in DNAJB6 voorkomt: een ongevouwen 
gedeelte dat bestaat uit een aantal specifieke aminozuren. In onderzoek van ons lab (dat niet 
in dit proefschrift staat) laten we zien dat dit gedeelte, en vooral de specifieke aminozuren in 
dit gedeelte, kan voorkomen dat de geordende amyloid structuur ontstaat.

Gevouwen of ongevouwen?
Hier spreken twee dingen elkaar schijnbaar tegen: in het eerste gedeelte hebben we gezien 
dat eiwitten die (deels) ongevouwen zijn, gevaarlijk zijn voor de cel, en hierboven zien we dat 
DNAJB6 alleen werkt omdát er een ongevouwen gedeelte in zit. Hoe zit dat? We weten dat 
ongevouwen gedeeltes van eiwitten vaak plakkerig zijn en met andere eiwitten een interactie 
aan kunnen gaan, en dat dit zelfs kan leiden tot eiwitklontering. En er werd lange tijd gedacht 
dat eiwitten altijd moesten vouwen om goed te functioneren. Maar sinds een aantal jaren 
wordt steeds meer duidelijk dat de cel eigenlijk heel veel eiwitten heeft die deels ongevouwen 
zijn en dat ze dit zelfs nodig hebben voor hun functie! 

Deze ongevouwen gedeeltes van eiwitten zijn nog steeds plakkerig en kunnen niet zomaar 
los door de cel zweven, want dan zouden ze misschien wél schadelijk kunnen zijn, dus ze 
klitten samen in druppeltjes, of meer stevig, in kleine gelletjes. Je zou je dit voor kunnen 
stellen als olie in water: de oliedruppeltjes maken hun eigen kleine omgeving in het water. De 
eiwitdruppeltjes of eiwitgelletjes bestaan vaak uit verschillende eiwitten. De eiwitten kunnen 
vrij bewegen in de druppeltjes en kunnen er ook makkelijk in en uit. De cel heeft veel voordeel 
van het maken van zulke eiwitdruppeltjes, want zo kunnen eiwitten die elkaar nodig hebben 
voor een bepaald proces, bijvoorbeeld om nieuwe eiwitten te maken, elkaar makkelijk vinden 
en bij elkaar blijven. 
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Kernporie: de functie van ongevouwen zijn
Een goed voorbeeld van functionele ongevouwen eiwitten zijn de eiwitten van de kernporie, 
waar hoofdstuk 5 over gaat. De bibliotheek met de ‘kluis’ voor ons DNA, de celkern, waar 
het eerder over ging, moet toegankelijk zijn en er moeten moleculen zoals het RNA naar 
buiten kunnen, maar er moet niet zomaar van alles in en uit de celkern kunnen. Dus heeft de 
celkern kleine poortjes: de kernporiën. Een porie klinkt als een opening, maar in de opening 
hangen de ongevouwen gedeeltes van de eiwitten die een eiwitgel maken en de doorgang 
blokkeren. De eiwitten die de kern in of uit moeten, kunnen dit alleen door te binden aan 
speciale transporteiwitten die wél door de eiwitgel kunnen. De eiwitdruppeltjes en gelletjes, 
zoals de kernporie-eiwitten, lijken op klonteringen, maar dat zijn ze niet. Maar doordat ze 
deels ongevouwen zijn, hebben de kernporie-eiwitten wel een groter risico om geleidelijk te 
gaan klonteren en zelfs om amyloids te maken. Er is nog weinig bekend hoe cellen dit risico 
verkleinen en of er chaperones zijn die de eiwitten die functionele ongevouwen gedeeltes 
hebben beschermen tegen klonteren. 

Voor de deels ongevouwen eiwitten die de eiwitgel maken in de kernporiën was inderdaad al 
bekend dat ze amyloids kunnen maken zodra ze uit de porie worden gehaald. Dat betekent dat 
wanneer ze gemaakt worden in de cel, voordat ze in de porie gezet worden, dit ook zouden 
kunnen doen. In hoofdstuk 5 laten wij zien dat dat DNAJB6 zich bevindt bij kernporiën die 
in elkaar gezet worden en dat DNAJB6 de eiwitten van de kernporiën kan beschermen tegen 
klonteren. Bovendien zien we dat wanneer we DNAJB6 uit cellen halen, de kernporiën niet 
meer goed in de celkern terecht komen. Tot nu toe hadden we de anti-klontering functie van 
DNAJB6 alleen gezien voor eiwitten die gemuteerd zijn en de eiwitten van de kernporie zijn 
de eerste functioneel ongevouwen eiwitten waarvan we nu weten dat DNAJB6 ze beschermt 
tegen klonteren. Daarnaast laten we voor het eerst zien dat de kernporie wordt beschermd 
door een chaperone die zorgt voor kwaliteitscontrole. In ons volgende onderzoek willen we 
laten zien dat het ongevouwen gedeelte van DNAJB6, net als voor de gemuteerde eiwitten, 
ook belangrijk is voor de bescherming van de kernporiën.

DNAJB6, eiwitklonteringen, en ongevouwen eiwitten
Met ons onderzoek willen we de kennis vergroten over hoe onze cellen omgaan met eiwit-
klonteringen die voorkomen in veel ouderdomsziektes. We hebben gezien dat de chaperone 
DNAJB6 ongewilde en schadelijke eiwitklontering van gemuteerde eiwitten kan tegengaan, 
zelfs de klonteringen die amyloids zijn en waaraan onze hersencellen kunnen sterven. Hoewel 
wij met ons onderzoek niet op zoek naar een medicijn tegen deze ouderdomsziektes, is het 
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verleidelijk om te bedenken hoe ons onderzoek hieraan een bijdrage kan leveren. Want wat 
als we ervoor zouden kunnen zorgen dat onze (hersen)cellen genoeg chaperones, en vooral 
DNAJB6, behouden als we ouder of ziek worden, zodat we geen eiwitklonteringen krijgen?

We zijn niet alleen nieuwsgierig naar eiwitten in omstandigheden van ziekte, maar ook hoe 
onze cellen überhaupt hun eiwitten goed houden, vooral omdat er zoveel eiwitten tussen 
zitten die deels ongevouwen zijn. Het onderzoek naar deze functioneel ongevouwen eiwitten 
is allemaal nog erg nieuw. Elke week wordt er wel weer een nieuwe ontdekking gedaan over 
hoe deze eiwitten zich gedragen, hoe de cel ze gebruikt om processen bij elkaar te brengen, 
en hoe ze gereguleerd worden. Maar er wordt óók ontdekt dat deze functioneel ongevouwen 
eiwitten toch vaak gezien worden in eiwitklonteringen bij ouderdom en ziekte. Ze zijn dus 
wel een risicogroep waarvan de kwaliteitscontrole cruciaal is. We zien dat DNAJB6 zijn  
speciale anti-klonter functie ook onder normale omstandigheden kan gebruiken voor deze 
groep eiwitten, in dit geval de eiwitten die de kernporie vormen. Of er nog meer eiwitten zijn 
die beschermd worden door DNAJB6 en hoe DNAJB6 dit precies doet, weten we nog niet 
precies en wordt bediscussieerd in hoofdstuk 6. Ons onderzoek laat zien dat chaperones niet 
alleen meehelpen met het vouwen van eiwitten, maar wellicht zelfs ongevouwen eiwitten 
helpen om ongevouwen te kunnen zijn. Dat is een hele nieuwe, onontdekte, richting voor 
de chaperones, die blijkbaar een veel bredere functie hebben in het goed houden van onze 
eiwitten dan dat we altijd hebben gedacht.
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Ondanks dat ik veel pagina's had gereserveerd voor mijn dankwoord, denk ik dat ik hier alsnog 
lang niet iedereen heb bedankt die mij gesteund heeft in de afgelopen jaren! Ik ben vast en 
zeker iemand vergeten, sorry daarvoor. I’ll buy you a beer! 

Als allereerste wil ik natuurlijk Harrie bedanken. In januari 2012 stapte ik als masterstudent 
voor het eerst over de drempel op de vijfde verdieping en jij zag vanaf het begin in mij, wat ik 
pas in de afgelopen jaren ben gaan ontdekken. In je speech voor mijn masterdiploma in 2013 zei 
je: ‘Ik ben ervan overtuigd dat we samen een prima tijd gaan hebben bij weer een uitdagend 
project: ik verheug me er nu al op!’ En een uitdaging werd het zeker. De eerste twee jaren 
liepen niet altijd even soepel, de projecten kwamen niet van de grond, en toch bleef je in me 
geloven. Je hebt me er toen echt doorheen gesleept, zelfs toen ik halverwege tegen je zei dat 
ik ermee zou stoppen. Jouw vertrouwen in mij en in de wetenschap heeft me altijd gesterkt 
en daardoor bleef ik stug doorgaan. DNAJB6 kwam daarbij ook uiteraard weer om de hoek 
kijken en het uiteindelijke project bleek eentje die ons beide zou inspireren en gaf mijn PhD, 
én mijn eerste 'postdoc', uiteindelijk de uitdaging waar je toen naar hintte. De afgelopen jaren 
hebben me geleerd hoe wetenschap kan gaan en hoe je je soms moet vastbijten om ergens te 
komen. Niet alleen wetenschappelijk is de vijfde verdieping en jouw groep - samen met Steven 
z’n groep - de afgelopen jaren mijn thuis geweest, maar ook een plek waar ik altijd terecht kon. 
We hebben heel wat gelachen en ik ben blij dat ik bij jou mijn PhD heb mogen doen. Harrie, 
je hebt me een betere wetenschapper en een beter mens gemaakt, één dankjewel zal nooit 
genoeg zijn!

Ook wil ik als eerste Ellen bedanken. Je hebt me de kans gegeven om mezelf te ontwikkelen en 
uit te dagen door me in contact te brengen met David Rubinsztein in Cambridge. Het project 
in Cambridge was een ervaring die me zeker veranderd heeft. Het begin van mijn PhD was een 
lastige periode - werken op twee labs, tussen twee supervisors - die ik achteraf terugkijkend 
anders zou aanpakken, maar het heeft me ook veel geleerd. Jouw advies en vertrouwen heeft 
me in elk geval altijd verder geholpen. Bedankt dat je in mijn leescommissie, en als opponent 
bij de promotie, een waardevolle bijdrage hebt geleverd. Wellicht dat ik me ooit nog eens aan 
de wormen waag.

Steven, ik denk dat als jij er niet was geweest dat dit proefschrift er heel anders uit had gezien. 
Jij pushte me om mijn ‘puncta’ te volgen, om zelf de grenzen op te zoeken, op ontdekkings-
tocht te gaan, en in mezelf te geloven. Je oneindige energie voor de wetenschap en je grijns 
van oor tot oor, maakten elke dag weer een leuke dag om naar het werk te gaan. Je deur stond 
gelukkig altijd open en je suggesties voor experimenten en je aanwijzingen voor het schrijven 
van grants, manuscripten, en de hoofdstukken voor het proefschrift waren onmisbaar. We 
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hebben af en toe ook even flink gebotst, maar door de duidelijkheid die er altijd tussen ons 
was, hebben we ook veel bruggen geslagen en leerden we elkaar steeds beter kennen, wat 
onze samenwerking zeker ten goede is gekomen. Buiten het lab heb ik je ook beter leren 
kennen, hoe belangrijk je familie voor je is. Je liet me zien dat je een goede wetenschapper 
kan zijn, maar dat je hart toch soms ook ergens anders moet zijn. Die momenten waren voor 
mij belangrijk om dingen in een ander perspectief te plaatsen. Ik ben blij dat je je plek hebt 
gevonden op het UCG en ik zie dat je de mensen onder jouw supervisie naar een hoger niveau 
wil begeleiden en dat je hen én hun ideeën tot bloei laat komen, zoals je ook met je kinderen 
doet, zodat ze uiteindelijk op eigen benen kunnen staan. Ik weet zeker dat ze je trots zullen 
maken. Bedankt dat je dit ook voor mij hebt gedaan, dank je voor alles!

Liesbeth, de samenwerking met jou was wat mij liet zien dat je als vrouw in de wetenschap 
succesvol kan zijn - en niet alleen wordt gezien als “vrouw in de wetenschap” maar als weten-
schapper - en je toch dichtbij jezelf kan blijven, iets waar ik soms wel mee heb geworsteld. 
Met jouw grote kennis op het gebied van de nucleus en de nuclear pores, je scherpe inzichten, 
kritische blik, enthousiasme, en altijd de juiste vragen heb je mij en mijn project naar een 
nieuw niveau gebracht waardoor het ook jullie project werd. Hierbij zijn ook de mensen in 
jouw enthousiaste groep - Anton, Paola en Tessa - onmisbaar geweest met alle tijd en energie 
die ze in het project hebben gestopt. Bovendien heb ik door jouw netwerk de kans om naar de 
Verenigde Staten te gaan en verder te werken in een veld waarvan we nu een tipje van de sluier 
hebben opgelicht. Bedankt en ik hoop dat we in de toekomst nog vaker mogen samenwerken.

Here, I also want to thank Christian Schlieker for reading my thesis, giving it a wonderful 
evaluation, and being a part of the opposition during my thesis defense. Moreover, I want to 
thank you for the enthusiastic discussions on the paper resulting from Chapter 5. I am looking 
forward to coming to the US and continuing the work!

Ik wil ook de andere leden van mijn leescommissie en opponenten, Bert Poolman en Sander 
Tans bedanken voor het lezen van proefschrift en de waardevolle op- en aanmerkingen. I 
want to thank Fulvio Reggiori and Janine Kirstein for reading my work and taking part as  
opponents at the defense. 

My paranymphs, Despina en Maiara. Despina, you should have been the first to thank from 
everyone, because if it hadn’t been for you, this thesis would have probably never existed :) You 
were always there to put things in perspective: life is for living, not only for doing experiments. 
And that (Greek) life you showed me, all the great times we spend, travelling everywhere: 
Italy, Slovenia, New York, and even twice to Crete - I think you are the person I went on most 
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trips with! Going for concerts, cocktails (your strawberry mojitos can never be topped), and 
so much good food. I was glad to be your paranymph and I'm so happy you are mine as well. 
On top, we can always discuss anything, work but also all other things. Thanks for being one 
of my closest and awesomest friends! I hope you and Kostas will have a great time in Leiden 
and good to know I will still have an address in The Netherlands to come and stay ;) Here, I 
will also immediately thank Kostas, bearded grumpy bear, always a steady factor, as you so 
nicely put it. Since your wife is now the money-making-machine you can do a bit of relaxed 
science and some tinkering with microscopes. I love our discussions about random topics. 
Let’s dance at my PhD party!

CRAZY WOMAN! Maiara, you brought some liveliness to the lab with your happy and loud 
laughing character. I was so happy that after the bachelor internship with us you applied for a 
master in Groningen and afterwards even joined our lab for a PhD. I love to see you and Peter 
feeling at home in Groningen and it is good that the lab got a new loud laugh to compete 
with Harrie's ;) I cannot imagine a better person in whose hands I would want to leave my 
'baby-project'. Taking on this challenge of fully linking DNAJB6 to the nuclear pore complex is 
so much harder than the first step of showing DNAJB6 is at the pore, but I believe you can do 
it! I think you can reach as far and high as your imagination takes you. Never stop being crazy.

Wouter, jij kwam op exact het goede moment. Ik had gedacht dat het laatste jaar van m’n PhD 
lekker rustig zou worden, maar toen zat jij ineens in het kantoor. Met slimme vragen, domme 
filmpjes, en me te plagen met m’n wild goose chase naar puncta. Je bent mijn tegenpool: 
extravert, spontaan, en makkelijk benaderbaar. Dat wil niet zeggen dat je zelf heel open bent, 
maar ik heb veel gehad aan die keren dat je me een klein inzicht in je eigen leven en gedachten 
gaf. Je hebt me ook vaak geraakt en tot nadenken aangezet met je directheid. Je wist me altijd 
een zetje te geven, altijd in voor een geintje, maar je was er ook als het even niet zo lekker liep. 
Ook voor jou was het niet altijd een makkelijke periode en ik had grote bewondering voor hoe 
je je toch altijd weer voor het werk kon inzetten terwijl je ook andere dingen aan je hoofd had. 
Je creativiteit voor de verschillende filmpjes die we hebben gemaakt was onmisbaar en we 
hebben zoveel gelachen! (vooral je imitatie van Harrie en toen je door de Bauhaus tijgerde). 
Ik hoop dat je, samen met Mardi, een fantastische tijd tegemoet gaat in de VS en dat jullie 
genieten van jullie leven daar. Ik kom jullie wel een keertje opzoeken en mijn deur staat ook 
altijd voor jullie open. Ik ga je missen op m'n nieuwe lab, dank je voor alles :)

Lieve Suus, voor mijn gevoel maakte je elke keer maar eventjes deel uit van onze groep (elke 
keer veel te kort) en ik weet dat we veel, heel veel, grappen over je hebben gemaakt. Over je 
eten, over je geluiden, over je dates, maar ik was ook zo blij dat je er was! Tussen alle mannen 
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op het lab was het heel fijn om jou erbij te hebben, je was er altijd met een luisterend oor waar 
ik vaak gebruik van heb gemaakt. Je bent zo’n lief, grappig, en mooi persoon, en je werkt zo 
hard. Twijfel nooit aan je gevoel en aan jezelf, zelfs niet als je de teugels even laat vieren (want 
dat mag soms), je verdient al het geluk in wereld, je bent een topper!

Vaishali, thank you for giving me a shot at my very first ‘own’ project, already as a first-year 
master student. You took me along, supervised me in the lab, and showed me how my life as 
a PhD would, and could, be. You told me not to do it - maybe joking maybe not - but I said I 
needed to experience it for myself. I couldn’t have had a better mentor. I’m glad I can consider 
you my friend and I love still seeing you, Pranav, and Suhana. 

I want to thank all the Brazilians who enriched our lab and lives over the last years: Rafaella, 
Carol, Raquel, and Clarissa. And of course Gabriel, you were our first Brazilian who laid the 
foundation for all the others. Your random knowledge and your dry sense of humor made for 
some good laughs. Perhaps we can do another random one-hour meeting in New York when 
I am in New Haven, like we did in 2016! Eduardo, the second Gabriel, but actually totally 
not, you could not have been more different. Hard-working, sometimes a bit too much, but 
I admire that about you and the effort you put into it. We successfully wrote the review on 
polyQ proteins together, although we had very different working and writing styles. You are 
so driven and seem to know what you want and how to get there. I hope you never lose sight 
of that, but in the meantime also enjoy the unplanned side roads that life sometimes throws 
at you, and that you, together with Aline, make your dreams come true.

Without a bit of Italian spark, the lab is never complete. I want to thank Francesco for all 
the laughs and drinks. I am happy you feel so Dutch now that you even bought a house here! 
I expect an invitation to your wedding as well, since I saw you catch that bouquet ;) and 
maybe we can do a saketini before I leave. And Matteo, the lab would not have been the 
same without you, just like the small trips to Berlin and New York. It was always fun with 
you around, and it was also so lovely to be at your wedding in Italy. I am glad you and Isa, as 
a family now, found your way back there. 

This acknowledgement also deserves a “Greek section”. I want to thank Giorgos, my big 
friendly friend, always in for a cup of coffee and a nice chat, and of course good food. You are 
the science fanatic that I will never be, but that makes you great. It’s good you’re back at your 
Greek roots now, I think it makes you a happier person. I hope to be your friend for a long 
time to come. Nikoleta, thank you for the times we spend in Groningen and Crete; it's always 
nice to have you around. And to all the other Greeks: Kallia, Thanasis, Thanasis, Dinos, Evi, 
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Trifonas, Minos, Alex, Alex, Ilias, Christos, and Nikos: thanks for giving my life a wonderful 
Greek touch. 

I want to thank all the people of the 5th floor who were at the lab all those years I was there. 
The ones crazy enough to be willing to participate in our PhD video creations. Vooral Niels,  
jouw improvisatie acteertalent heeft onze filmpjes vaak goed gedaan en het was altijd lachen 
met jou erbij. And Paola, we laughed so much when making the video for Francesco, thank 
you! And  all the other people for all the ‘gezelligheid’ you provided: Yixian, Yu Yi, Joris, Ceci, 
Peter, Abhi, Wu Di, Bert, Mark, Courtney, Joost, Melanie, Melania, Jing, Lara, Hein, Anita, 
Roald, Jouke, Jan, Nico, Wonde, Martti, Daisy, Julie, Luc, Vivian. 

Thanks to all the students who were in our lab during the time I was there. Especially the 
people who worked with me on various projects. Ailine, Baukje, Chanduru, Marielle, Hanna, 
Margreet, Mohsin, Jay, Elizabeth, Andrea, Danara, Alejandra, Suzanne, en Shannon. En 
een speciaal bedankje voor Jean Paul, we hebben heel wat goede muziekjes geluisterd op de  
vrijdagmiddag om de week af te sluiten.

Ik wil uiteraard ook alle analisten bedanken, Anne, Uilke, Pauline, Ellie, Erika en Bart en vooral 
de analisten met wie ik nauw heb samengewerkt en bij wie ik altijd mijn oneindige stroom 
van vragen kon neerleggen en die jullie altijd geduldig beantwoordden. Maria, jij was altijd de 
steady factor in het lab, zelfs in mijn stage in 2012 was jij er al om mij een filter trap te laten 
zien. Daarna stond je altijd klaar met alle kennis die je hebt. Als ik iets niet wist, wist ik dat ik 
altijd bij jou terecht kon voor een antwoord. Bedankt voor al je hulp, geduld, en liefde voor 
de wetenschap in al die jaren. En natuurlijk voor de planten die zoveel levendigheid brachten 
in mijn kantoor. Marianne, met je aanstekelijke lach, bedankt voor al je hulp, ook al was het 
soms maar met de kleinste dingen. Mirjam, bedankt voor alle gezelligheid! Hette, je maakte 
nog een grapje dat ik naar het saaie Japan ging en dat jij op de latten in veel mooiere Oostenrijk 
wel even aan me zou denken als je een borrel zou drinken. Toen ik hoorde dat je er niet meer 
zou zijn zodra ik terug zou komen heb ik een Japanse Haiku voor je geschreven. De woorden 
die ik voor je schreef, hebben me nog vaak herinnerd aan hoe kort het leven is. Ik heb het 
iets aangepast en gebruikt als opening van dit proefschrift zodat iedereen die dit proefschrift 
ziet zo nu en dan even stilstaat en geniet van een borrel. Gelukkig heb ik al mijn microscopie 
experimenten nog op de roze slides gemaakt die jij zo lelijk vond, zodat ik nog vaak een keer 
aan je heb gedacht. Lieve Jeanette, ik had een lijstje met mensen die ik wel naast me had 
willen hebben als paranimf en jij was er zeker eentje van. Ik was altijd blij als ik je in je kantoor 
zag zitten, even een praatje in de deuropening, soms over wetenschap, maar vaak ook over 
vakanties of andere dingen. Bedankt dat je er altijd was, je voelde als mijn vriendin op het lab.
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I also want to extend my gratitude to all the people who collaborated with us and contributed 
to the work in this thesis; without you this thesis would not have been what it is now. First, I 
want to thank Muriel for your invaluable help with the EM and tomography which truly lifted 
our paper, and for your laugh which always lifted the spirits. I also want to thank Fulvio and 
his group, mainly Mario and Pauline, for all the input, ideas, and help with a few random trial 
experiments. Mijn dank gaat ook uit naar Ineke Braakman en Abhi voor de samenwerking aan 
het parkin stuk. Ik wil ook graag Ben en zijn groep bedanken: Jeroen en Marit voor de hulp 
met de EM op mijn cellen, iets dat uiteindelijk cruciaal bleek voor het vijfde hoofdstuk van dit 
proefschrift en Pascal voor het werk aan de wormen. Verder wil ik Klaas bedanken voor zijn 
hulp met de verschillende microscopische technieken om onze verschillende onderzoeksvragen 
te kunnen beantwoorden. Ik wil ook graag Michel bedanken voor je hulp met het maken van 
de mooie plaatjes voor het vijfde hoofdstuk van dit proefschrift en natuurlijk bedankt voor de 
prachtige vakantie in Noorwegen. Het is nog steeds één van mijn mooiste reizen en je hebt 
me leren hiken als een berggeit :) 

I want to express my sincerest thanks to professor Masafumi Yohda for the collaboration 
with his lab and giving me the great opportunity to come to Japan to do some experiments on 
DNAJB6. In the end, two months were too short to really get some results, but our continu-
ous collaboration will hopefully lead to some excellent results in the future! My stay would 
have been more difficult if it wasn’t for Kahoru, my Japanese guide and translator inside the 
lab; you made my stay so much more easy with your smile and your wonderful English. And of 
course Kaz. You predicted my stay would not be an easy one, but nonetheless I enjoyed it a lot, 
also because of you! Also thanks to the students who where in the lab in Groningen: Yuko and 
Rui who helped me with my project, and Kioka, you gave us some happy smiles every day. I 
also want address some very warm words to Tomoko Hongo, you saw me as a foreigner eating 
alone in the canteen at the TUAT campus and introduced me to the international group. 
Without you, the last weeks of my stay in Japan would have not been filled with so many nice 
events. I also want to thank Ruri, the Candace Pert book you gave me was such an inspiring 
one that I even featured it in my propositions. And lastly: Nehal, I want to thank you so much 
for making me feel at home in Japan, our philosophical conversations in the oldest gardens of 
Kyoto, and your smile which really made some of my days being in Japan. If any of you will 
ever visit The Netherlands, please call me!

Even before I started my PhD in Groningen, there was the Rubinsztein lab in Cambridge 
inspiring me to do science to the fullest, and I also want to thank them. David, thank you for 
your confidence in me to allow me to work in your lab and for still being a mentor to guide me 
on my scientific journey. Angie, your small group took me in immediately and made me feel at 
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home, you even came with the whole group for my graduation for my masters! You showed 
me how challenging science can be and also how much fun. Sarah, with your ever-changing 
styles and baking skills, you always surprised us every day. Ben, with your crazy, curious, and 
inventive mind; it is good that you got out of the β-mercaptho and fishy smell of the lab a 
long time ago. Bartek, fishguy, you made lab life fun with the beers on dry ice between the 
fish, and later you showed me beautiful Scotland. We still need to meet in Groningen again, 
so I can show you beautiful Netherlands. And Ana, my tiny Spanish friend. You made my 
time in Cambridge the time of my life and one to never forget. I am glad you are still my 
friend! Robert, thank you for the nice time we had in Cambridge and for making me want to 
be as brave as you and see the world. You've always made me feel like the world was at my 
fingertips. 

Who would have ever thought I would see so much of the world in the last few years?! Travel-
ling challenged and changed me in ways I could have never imagined. It expanded my view 
on myself and on the world, and therefore on everything that I do in my life, science or 
otherwise. This would not have been possible without all the lovely people I met during my 
travels. I want to thank all the amazing and dedicated people who were in Nepal with me 
at All Hands Volunteers, especially Federico, József, and Erna who showed me the world 
with the eye of humility and the smile of humanity, Georg, Greg, Nina, Mimi, Fabio, Elliott, 
Mara, Mikey, Tim, Jake, Dani, Ana & Lorena, all the people who were with me in Kyrgyzstan, 
especially Astrid who made me laugh so much, and Charlotte and Michiel who convinced me 
into my first multiday hike to a high-altitude lake which I didn’t even see in the end, but I 
felt on top of the world nonetheless :) All of you influenced me in so many positive ways, and 
made my world a bigger and better place.

Ik wil graag Ruben bedanken dat je de eerste paar jaar van mijn PhD me gesteund hebt en me 
altijd hebt laten voelen dat ik het kon, zelfs als ik zelf twijfelde. De TED talk over introverte 
mensen die je me stuurde kijk ik soms nog eens als goede reminder.

Er is één iemand die ik moet bedanken voor mijn glimlach op deze dag, letterlijk: Marjan. We 
kennen elkaar als sinds de middelbare school, maar zien elkaar nu meestal als ik met m’n mond 
open bij jou op de stoel in de tandartspraktijk lig. We zeggen het altijd, maar we moeten écht 
eens vaker afspreken voor een bakkie koffie.

Carlot, mijn lieve, gekke, slimme vriendin. Jij bent de beste in wat je doet en je bent mijn 
inspiratie om net zo goed te zijn. Ik bewonder je om je zelfvertrouwen, en dat altijd met een 
lach. We hebben elkaar de laatste jaren niet zoveel gezien, maar ik ben supertrots op je!
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Lieve Erik we kennen elkaar al zo lang en bij jou kan ik echt mezelf zijn. We hebben al zoveel 
gelachen en ik hoop dat we dat nog heel wat meer gaan doen. Ik hoop ook dat we nog heel wat 
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