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Vier jaren van het verrichten van promotie onderzoek zitten er inmiddels op. Ik

heb dit project met ontzettend veel plezier gedaan en de tijd is me dan ook

omgevlogen. Het eerste jaar van het onderzoek kan ik me nog erg goed herin-

neren. Ik, als dokter, was niet bepaald handig op het laboratorium. Daarnaast

werd er ook nog eens gestart met een compleet nieuw project op het Chirurgisch

Onderzoekslaboratorium. Dat het werk nu af is heb ik dan ook aan vele mensen

te danken die me de fijne kneepjes van bijvoorbeeld het analytische werk heb-

ben bijgebracht of op een andere wijze hebben bijgedragen tot de realisatie van

dit proefschrift. 

Allereerst wil ik mijn begeleider dr. R.J. Porte en promotor prof. dr. M.J.H. Slooff

bedanken. Omdat wij het meest intensief met elkaar hebben samengewerkt wil

ik me eerst tot jou richten, Robert. Allereerst wil ik je zeggen dat ik geluk heb

gehad je te hebben ontmoet tijdens mijn co-schappen. Jouw enthousiasme voor

het wetenschappelijke onderzoek is dusdanig aanstekelijk geweest dat ik naar

Amerika ben vertrokken om daar aan een wetenschappelijk project mee te wer-

ken en vervolgens besloten heb om aan dit promotie onderzoek te gaan begin-

nen. Veel dingen heb ik van je geleerd waaronder het schrijven van artikelen en

het plaatsen van de onderzoeksresultaten in een brede context. Ik heb altijd op

je kunnen rekenen. Je nam altijd de tijd om met mij de resultaten te bespreken

en om richting te geven aan een project wanneer ik het overzicht kwijt was. Ook

wil ik je bedanken voor het vertrouwen dat je mij hebt geschonken gedurende

de laatste jaren. Zorg goed voor de kippen (of zijn het toch hanen?).

Maarten Slooff wil ik ook bedanken voor de stimulans om mooi wetenschappe-

lijk onderzoek te bedrijven. De Hepatobiliaire Chirurgie & Levertransplantatie is

onlosmakelijk verbonden met het verrichten van onderzoek. Verder wil ik je

bedanken voor het snel en kritisch corrigeren van de artikelen. Dankzij jouw

commentaar en suggesties konden de stukken vaak toch nog net even iets mooi-

er worden. Daarnaast wil ik je ontzettend bedanken voor je tijd, energie en het

vertrouwen die je ook naast het proefschrift in mij hebt gehad. Ik kijk terug op

een zeer goede en motiverende omgeving bij de "leverchirurgie".

Prof. dr. F. Kuipers wil ik bedanken voor zijn enthousiaste en wel zeer snelle hulp

bij de realisatie van onder andere het humane cholesterol artikel. Folkert, ik wil

je bedanken voor je geleverde kennis en hulp waarop we altijd konden rekenen.

Daarnaast wil ik je bedanken dat je zitting hebt willen nemen in de beoordelings-

commissie van dit proefschrift.  

Hiernaast wil ik ook de overige leden van de leescommissie, prof. dr. P.A. Clavien

en prof. dr. P.M. Kluin, bedanken voor het aandachtig bestuderen van het manu-

script. Professor Clavien, I really enjoyed my stay at your Laboratory of Liver
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Transplantation and Hepatobiliary Surgery at Duke University Medical Center in

Durham, USA. Philip, je bent een zeer enthousiaste en motiverende opleider. Ik

heb het zeer naar mijn zin bij de afdeling Pathologie. 

Dr. Paul M.J.G. Peeters en dr. Koert P. de Jong wil ik hartelijk bedanken voor hun

medewerking aan het onderzoek. Mede dankzij jullie is er een fantastische ver-

zameling van leverbiopten en galmonstsers tot stand gekomen waarmee we

mooi en klinisch relevant onderzoek hebben kunnen verrichten. 

Dr. Peter Olinga wil ik bedanken voor de mogelijkheden die je me hebt gegeven

om te werken met het ratten slice-model. Helaas is er geen publicatie meer uit

ontstaan. Ik heb jouw enthousiasme en gastvrijheid om een poosje onderzoek

op het laboratorium voor Farmacokinetiek en Drug Delivery te mogen doen erg

op prijs gesteld.

Prof. dr. Han Moshage en dr. Klaas Nico Faber wil ik hartelijk bedanken voor hun

stimulerende en verhelderende discussies. Tevens wil ik jullie bedanken voor de

mogelijkheden die jullie me hebben gegeven om gebruik te mogen maken van

de faciliteiten op het laboratorium voor Maag-, Darm- en Leverziekten.

Een welgemeend dankjewel is ook op zijn plaats voor Dorien Visser en Mariska

Geuken. Dorien, ik was erg blij toen ik hoorde dat er een subsidie was binnen-

gehaald waarop we je konden aanstellen. Zonder jouw hulp was ik waarschijn-

lijk nu nog druk bezig geweest met pipetteren. Ik hoop dat je me de immuno-

fluorescentie kleuringen op mdr2 en bsep in lever slices weer een beetje hebt

kunnen vergeven… Mariska, het is toch wel erg handig wanneer je een zus hebt

die analist is en veel weet van moleculair biologische analytische technieken. Je

was mijn vraagbaak wanneer ik weer eens iets wilde weten over het maken van

primers, probes, RT-PCR of iets dergelijks. 

Uiteraard wil ik mijn kamergenoten: Mijntje Nijboer, Nils 't Hart, Martijn de Groot,

Hugo Maathuis, Lyan Koudstaal en, last but not least, Carlijn Buis bedanken.

Tegen Martijn de Groot kan ik bevestigen dat het inderdaad een lekker gevoel

geeft dat "de zaak" nu is afgerond. De anderen wil ik nog veel succes wensen

met de afronding van hun onderzoek. Dit gaat vast en zeker lukken!! Hugo, suc-

ces met de varkens (experimenten) en blijf vooral doorpompen! Nils, we zien

elkaar weer bij de afdeling Pathologie. Lyan, heel veel plezier in het onderzoek

en succes met je project. Carlijn, bedankt voor je gezelligheid op de AIO kamer.

Ik zal de door jou zelf gemaakte thee met een lekker stuk chocolade daarbij

zeker missen. Heel veel succes toegewenst met de voortzetting van het ITBL

project (en de vele andere onderzoekslijnen die daar ondertussen bijgekomen

zijn) en met je opleiding tot chirurg straks!

Op deze plaats wil ik ook de andere mede labbewoners van de afgelopen jaren
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bedanken. Henri Leuvenink, Theo Schuurs en Jacco Zwaagstra wens ik alle lof

toe voor de tot stand koming van het "nieuwe" Chirurgisch Onderzoekslabora-

torium. Het nieuwe lab ziet er prima uit! Janneke Wiersema-Buist, Petra Ottens

en Antony van Dijk wil ik bedanken voor de respectievelijk immunohistochemi-

sche kleuringen, HO-1 western blotting en alkalische fosfatase bepalingen die

jullie gedaan hebben. Hans Blokzijl wil ik bedanken voor het meehelpen verza-

melen van de weefsels en de hulp bij het PCR-en. Hans, ik wens je nog veel suc-

ces toe met jouw proefschrift en veel plezier met je opleiding tot gastroentero-

loog. Schelto Kruijff, ik vond het erg leuk om je te begeleiden bij je wetenschap-

pelijke stage. Ik hoop dat je een leuke tijd hebt gehad op het lab.

Alle stafleden en arts-assistenten van de afdeling Pathologie wil ik bedanken voor

de prettige werksfeer waarin ik ben terecht gekomen.

Martijn Medendorp en David Cobben wil ik hartelijk danken voor hun vriend-

schap. Heren, ik vind het ontzettend leuk dat jullie vandaag mijn paranimf willen

zijn. 

Graag wil ik de ouders van Jolanda bedanken. Bedankt voor jullie interesse in

mijn werk en leven. Ik hecht erg veel waarde aan de laatste zomermaanden die

we zo intens met elkaar hebben beleefd en koester de vele herinneringen. Ik ben

er zeker van dat "schoonma" ergens een mooi plekje heeft gekregen vanwaar ze

vol trots de verdediging van dit proefschrift kan volgen. 

Lieve pap en mam, bedankt voor jullie onaflatende steun en stimulatie die ik

gekregen heb in de talloze dingen die ik heb gedaan en de mogelijkheid die jul-

lie me hebben gegeven om te gaan studeren. Mede dankzij jullie heb ik het kun-

nen brengen tot waar ik nu sta. 

Uiteindelijk wil ik dan mijn oogappel bedanken: Jolanda. Gelukkig weet je wat

het betekent om te promoveren. Eindelijk ben ik dan ook eens zover (een wel-

verdiende tweede plaats). Bedankt voor je geduld. Ik kijk er naar uit dat we

straks op een heerlijk zonnig terras ergens in Zuid-Afrika zullen zitten na te

genieten van de promotie. Lieverd, ik hou ontzettend veel van je.

Erwin Groningen, januari 2006




