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Als afsluiting van mijn promotietijd wil ik een grote groep mensen heel erg bedanken, onderzoek 

doe je niet alleen, en dat maakt het doen van onderzoek ook zo leuk!! 

 

Als eerste wil ik beginnen met mijn promotor Gerjan Navis en copromotor Harry van Goor. 

Gerjan, ongeveer 5 jaar geleden, in het voorjaar, kwam je tijdens mijn wetenschappelijke stage 

plots de AIO-kamer binnenlopen met de vraag of ik niet het MD/PhD traject wilde doen. Ik had 

al wel aangegeven dat ik wat meer wilde met onderzoek, en toen je dat aanbod deed, nam ik deze 

uitdaging dan ook graag aan! Uiteindelijk, nu 5 jaar later mag ik samen met nog 3 andere 

MD/PhD ers als eerste dit traject afsluiten. Zonder jou was ik nooit zover gekomen! Ik wil je 

heel erg bedanken voor de inspiratie die ik altijd bij je kon opdoen, je wist moeilijk te 

interpreteren resultaten altijd weer in het juiste kader te plaatsen, en ook wil ik je bedanken voor 

je snelle, kritische maar heldere correcties van mijn manuscripten en abstracts! Gelukkig had je 

waardering voor mijn (soms nogal tijdrovende) hobby : saxofoonspelen! Ooit nog een duet?? 

Harry, ook zonder jou was dit proefschrift er niet gekomen! Jij was er altijd voor vragen, 

jij wist me ook altijd wel weer te motiveren om bijvoorbeeld alle coupes opnieuw te kleuren als 

het net niet optimaal was; of alle coupes opnieuw te scoren met de morfometer als er een foutje 

in de macro zat. Ook tijdens de co-schappen kon ik bij jou altijd even gezellig bijkletsen over hoe 

het ging in de kliniek en met het onderzoek.. Ik wil je ook ontzettend bedanken voor de kans die 

je me hebt gegeven om naar Australië te gaan om bij Sharon de rol van osteopontine in 

proteïnurische nierziekten te bestuderen.  

 

De beoordelingscommissie van mijn manuscript, professor Weening, professor The en 

professor Berden, hartelijk dank dat u plaats wilde nemen in de beoordelingscommissie. 

Professor Berden wil ik daarnaast ook graag bedanken voor de prettige samenwerking met 

betrekking tot de heparan sulfaten en heparanase, er is een mooi artikel uit voortgekomen! 

Professor The wil ik ook graag bedanken voor zijn enthousiasme voor de Junior Scientific 

Masterclass, en het daaruit voortgekomen MD/PhD traject. Ik hoop dat u de promoties van de 

eerste lichting MD/PhDers kunt beschouwen als het bereiken van de top van de berg, en dat u 

nu heel tevreden over het dal kijkt!  

 

Voor de verschillende hoofdstukken heb ik mogen samenwerken met vele verschillende 

mensen, als eerste wil ik Goos Laverman bedanken voor het voorbereidende werk van hoofdstuk 

2! Daarnaast heb je me de beginselen van het onderzoek bijgebracht tijdens mijn 

wetenschappelijke stage, en ook nog een plekje voor me in het Martini geregeld…  Thanks! 

Marjan Bulthuis: vanaf het begin heb jij me de kneepjes van de immunohistochemie 

bijgebracht. Anke Mink, stagiaire van de MLO, jij hebt er voor gezorgd dat ik na mijn co-

schappen binnen een aantal maanden tijd een enorme hoeveelheid data kon genereren.. Super 

bedankt! Hans Vos en Richard List, bedankt voor alle morfometrie ondersteuning. Sippie 
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Huitema bedankt voor de hulp bij het moleculaire werk! Alle andere medewerkers van het O&O 

lab, DNA lab en de histologie: teveel om op te noemen, want in 5 jaar tijd zijn er ook veel 

gezichten gekomen en gegaan, bedankt voor de gezelligheid en de hulp op het lab! 

Ook wil ik het secretariaat van zowel de Pathologie (o.a. Jose Kop en Marijke Grimberg) 

en de Nefrologie (Winie de Jonge en Rieta Graler) bedanken voor de ondersteuning! 

  

Voor hoofdstuk 3 waren heel wat ratten nodig (die gedurende 30 weken in het CDL 

stonden) die ik samen met met Allard Wagenaar, Lotte Vis, Bianca Meijeringh, Titia Lely en 

Mieneke Rook heb mogen opereren en opofferen. Ook kwam er tegen het einde van de proef 

nog hulp van Femke Waanders en Wendela Greven bij het opofferen van de ratten, dat was ook 

wel nodig omdat jullie alle “rest”materiaal van onze proef meenamen naar Amerika voor de 

bepaling van AGE’s in rattenhuid, hart, lever, long en testis! Jacko Duker en Janneke van der 

Wal, bedankt voor de snelle bepalingen van de proteïnurie!  

De rest van de experimenten voor hoofdstuk 3 vond plaats in Melbourne. Dr. S.D. 

Ricardo, dear Sharon, thank you for the wonderfull time in your lab in Melbourne. It was a great 

pleasure to be for 3 months at your lab. I’ll never forget the problems with the transforming 

axolotl in the lab! I would like to thank Naomi for the help at the lab, the coffee breaks but the 

more for the pleasant trips we had, especially the one to Wilsons Promontory!! Also all the other 

people at the department of Anatomy and Cell Biology, thanks! 

Dr. D. Kelly, dear Darren, I would like to thank you for your hospitality to let me do all 

the osteopontin in-situ hybridisations and analyses at your lab. I also would like to thank you for 

the corrections of the manuscript. Alison Cox and Sylwia Glowacka, thank you for your help at 

the lab with the in-situ’s!   

Voor hoofdstuk 4 heb ik de hulp gehad van het lab experimentele chirurgie. Ten eerste, 

Theo Schuurs, bedankt dat ik gebruik mocht maken van jullie nieuwe stofje! Jeffrey Damman, 

Petra Ottens, Mijntje Nijboer bedankt voor de hulp met western blots, PCR en de urine-analyses! 

I would like to thank professor J. V. Bonventre and dr. Vishal Vaidya for the opportunity to 

analyze our urine samples for the presence of Kidney injury molecule-1. 

Voor hoofdstuk 5 ging ik naar Nijmegen, waar ik met Mabel van den Hoven in een 

razend tempo de coupes (die al gesneden waren door velen van het lab nierziekten en matrix 

biochemie) met fluorescerende antilichamen kleurde, waarna we allebei uren in een donker 

kamertje met de fluorescentiemicroscoop doorbrachten om de coupes te scoren… Koffie- lunch 

en thee pauzes waren daarbij onontbeerlijk, iedereen van de 5e verdieping van de researchtoren 

bedankt voor de gezelligheid! Professor Berden, dr. Johan van der Vlag en natuurlijk Mabel: 

bedankt voor de vlotte samenwerking!  

Ik wil Henk Bos bedanken voor het voorbereidende werk van hoofdstuk 6. Voor 

hoofdstuk 7 kwamen er weer heel wat meer hulptroepen: Pieter Klok opereerde de ratten, soms 

met hulp van Ingrid van Veen, Annemieke Smit-van Oosten en Anthonie van Dijk. Edith van 

Dankwoord 



 
Nederlandse samenvatting 
 

 152 

der Meulen, student geneeskunde, jij nam van mij die eeuwigdurende bloeddrukmetingen en 

metabole kooi sessies over van mijn laatste experiment, zodat ik me achter de computer op het 

schrijven van mijn artikelen kon storten en daarnaast nog wat extra dingen op het lab kon doen. 

Super! Ook de studenten biologie, Marco de Bruijn en Marianne de Haan jullie bedankt voor 

jullie hulp bij mijn laatste experiment, binnen 3 weken was er weer een half manuscript af! 

 

Dan nu mijn grootste lotgenoten, alle AIOs en MD/PhD studenten op kamer Y3.240. Ik 

begon als nietsvermoedende student op kamer Y3.240 met Ester, Annemieke, Jola en Ronald, 

jullie bedankt voor alle tips, je leert toch het meest van je directe collega’s. Alle andere (vaste en 

tijdelijke) bewoners van deze kamer Inge, Martin, Lydia, Mirjan, Benoit, Femke, Wendela, 

Wijnand, Eelke, Jaenine, Edith: het was altijd erg gezellig, maar hoe voller, hoe lager de 

schrijfsnelheid! Alle ASN gangers en bezoekers van de Kidney Center werkbesprekingen, 

afkomstig van de Kidney Alley, de Prevend, medische biologie en klinische farmacologie… 

Goos, Peter, Arnold, Henk, Jorden, Menno, Jacobien, Erikc, Liffert, Ester, Jola, Inge, Titia, 

Mieneke, Femke, Wendela, Martin, Folkert, Leendert, Mirjan, Jacoline, Auke, Nynke, Martine, 

Els, Willemijn, Maria, Bart ……….(ik ben vast nog wel iemand vergeten, sorry…) Bedankt voor 

de super-tripjes naar Philadelphia (2x), San Diego en St. Louis!  

 

Mirjan en Jacoline, super dat jullie mijn paranimfen willen zijn.. !! 

 

Van alleen maar werken wordt niemand beter, gelukkig kon ik elke maandagavond mijn 

hart ophalen en lekker saxofoonspelen: met fanfareorkest CWO heb ik de afgelopen jaren vele 

mooie hoogtepunten mogen beleven van wereldkampioen worden tot optredens in Paradiso… 

Hopelijk dit jaar nog North Sea Jazz! Ook de leden van het saxofoonorkest wil ik bedanken voor 

de leuke muziek die we samen de afgelopen anderhalf jaar hebben mogen maken..  

 

Heit en mem, bedankt foar de kans dy jimme my jûn ha om te studearen en jimme steun 

om troch te gean mei it ûndersyk! Feike en Jan, bedankt foar jimme IT-understeuning! Berber, ik 

kom no echt faker nei Utrecht !! Ook de familie van Rienk wil ik bedanken voor de interesse en 

ondersteuning tijdens mijn promotie..   

 

Rienk, bedankt dat je er altijd voor me bent! 
 

Dankwoord 




