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Abbreviations

αSMA  alpha smooth muscle actin

3MST  3-mercaptopyruvate sulfurtransferase

ACE   angiotensin converting enzyme 

ACR  albumin/creatinine ratio 

AGE  advanced glycation end product

Ang II  angiotensin II 

AOA  aminooxyacetic acid

ApoE  apolipoprotein E 

BH4  tetrahydrobiopterin

BMI  body mass index

BSA  body surface area 

CAT  cysteine aminotransferase

CBS  cystathionine β-synthase

CEA  carotid endarterectomy

cGMP  cyclic guanosine monophosphate

CKD-EPI  Chronic Kidney Disease Epidemiology collaboration equation

CO  carbon monoxide

CSE  cystathionine γ-lyase

CVD  cardiovascular disease

DAO  D-amino acid oxidase

DM  diabetes mellitus

eGFR  estimated glomerular filtration rate

eNOS  endothelial nitric oxide synthase

GYY4137 morpholin-4-ium 4 methoxyphenyl(morpholino) phosphinodithioate

H2S  hydrogen sulfide

HDL  high-density lipoprotein

HMEC-1  human microvascular endothelial cell-1

HO  heme oxygenase

HR  hazard ratio

hs-CRP  high-sensitive C-reactive protein

I/R  ischemia/reperfusion

ICAM-1  intercellular adhesion molecule 1



 

Abbrevations

221

iNOS  inducible nitric oxide synthase

IQR  interquartile range

KATP channel ATP-sensitive potassium channel

mRNA  messenger ribonucleic acid

Na2S  sodium sulfide

NaHS  sodium hydrosulfide

nNOS  neuronal nitric oxide synthase

NO  nitric oxide

NSAIDs  non-steroidal anti-inflammatory drugs

ox-LDL  oxidized low-density lipoprotein

PDE-5  phosphodiesterase-5

PKG1α  protein kinase G1 alpha

PLP  pyridoxal 5’-phosphate

PNS  peripheral nervous system

PPG  D,L-propargylglycine

ROS  reactive oxygen species

S2O3
2-  thiosulfate

SBP  systolic blood pressure

sGC  soluble guanylyl cyclase

SHR  spontaneously hypertensive rat

SNP  sodium nitroprusside

SO  sulfite oxidase

SO3
2-  sulfite

SO4
2-  sulfate

SRB  sulfate reducing bacteria

STZ  streptozotocin

VEGF  vascular endothelial growth factor

vWF  von Willebrand factor

WT  wildtype

ZDF  zucker diabetic fatty
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Talent is God given.  Be humble. 

Fame is man-given.  Be grateful. 

Conceit is self-given.  Be careful. - J.R. Wooden

Met het schrijven van het dankwoord komt er echt een einde aan de jaren dat ik met 

veel plezier promotieonderzoek heb gedaan. Maar dit proefschrift was niet tot stand 

gekomen zonder de hulp en ondersteuning van velen. Graag wil ik iedereen bedanken 

die hieraan heeft bijgedragen, maar een aantal personen wil ik hier in het bijzonder 

bedanken.

Professor Hillebands, beste Jan-Luuk, jouw enthousiasme voor onderzoek en niet-

aflatende drive om alles wetenschappelijk goed uit te zoeken, zijn altijd een voorbeeld 

voor mij geweest (en zullen dat ook blijven). Ik was heel blij dat ik in 2013 het H2S-

onderzoek mocht voortzetten op cardiovasculair gebied, mede onder jouw hoede. Je 

betrokkenheid bij het onderzoek, maar – minstens zo belangrijk – ook op persoonlijk 

vlak, heb ik bijzonder gewaardeerd! In tijden van (wetenschappelijke) tegenslag wist jij 

me weer een hart onder de riem te steken en gaf je me de benodigde aanmoediging om 

er weer tegenaan te gaan. Bedankt voor alles!

Professor Van Goor, beste Harry, jouw opportunisme en gedrevenheid in vooruit strevend 

nieronderzoek zal ik me nog lang blijven herinneren. Toen ik in november 2009 mailde 

voor een KPP-plek op een project over niertransplantatie, werd ik direct door geschoven 

naar een urgenter onderzoeksveld: H2S in hart en nieren. Na dit keuze project begon ik 

in 2010 met mijn stage wetenschap op een onderzoeksproject getiteld ‘’Beschermende 

effecten van H2S tijdens cardiale ischemie/reperfusie’’. Hetgeen vervolgens tot een 

publicatie leidde. Uiteindelijk bleek het onderzoek zo leuk, dat ik doorstroomde in een 

MD/PhD-traject over H2S in hart- en vaatzieken onder begeleiding van Jan-Luuk en jou. 

Zo zie je maar weer hoe bijzonder sommige dingen kunnen lopen. Ik zal ook nooit 

vergeten hoe we samen in een paar dagen een review hebben geschreven, geweldig! 

Bedankt voor alle leerzame momenten!
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De leden van de beoordelingscommissie, Prof. dr. Gaillard, Prof. dr. Henning, en Prof. 

dr. Pasterkamp wil ik graag hartelijk bedanken voor het lezen en beoordelen van mijn 

proefschrift.

Mijn paranimfen Rik Mencke en Siobhan Conroy, wat fijn dat jullie op deze bij zondere 

dag naast mij willen staan. In de afgelopen jaren zijn we veel samen opgetrokken, lief 

en leed werd gedeeld. Bedankt voor de fijne tijd met elkaar, wat uiteindelijk ook nog 

uitmondde in wetenschappelijke samenwerking!

Graag wil ik ook de afdeling Pathologie en Medische Biologie van het UMCG bedanken. 

De analisten van het O&O lab die altijd klaarstonden met gesneden coupes, de juiste 

reagentia, of passende secundaire antilichamen. Marian, bedankt voor alles wat jij me hebt 

geleerd! Coupes snijden, plakken, kleuren, noem maar op – zonder jou had ik het niet 

gekund. Bedankt Bea, Wierd en Geert voor jullie hulp bij het western blotten. Hans, van 

jou heb ik het kweken geleerd, een belangrijk onderdeel van de basaal wetenschappelijke 

stukken. Lisette en Marinda, bedankt voor het pipeteren en doormeten van zóóóveel urine 

en plasma samples. Weet je nog, Marinda, dat we samen in twee dagen heen-en-weer 

naar Bern zijn gereden om daar serum samples te brengen... En dat alles omdat een auto 

huren goedkoper was dan 8 dozen van 25kg opsturen via FedEx.

Marcory van Dijk, bedankt dat jij de tijd nam om me te leren hoe myocard ischemie 

eruit ziet en hoe ik dat het beste kon kwantificeren. Albert Suurmeijer, bedankt voor de 

adviezen wat betreft stabiele en instabiele atherosclerotische plaques.

Alle kamergenoten tijdens de onderzoekstijd; Anne, Anne-Roos, Cheng, Cyril, Eelke, 

Fariba, Gemma, Gerda, Huang, Joris, Kim, Pauline, Rik, en Siobhan – bedankt voor de 

koffiemomentjes, de VrijMiBo’s en de lunches met Cup-a-Soup! Ook de reisjes met 

verschillende collega’s zou ik niet snel vergeten: Capri, Heidelberg, Veldhoven, Bern of 

Kyoto, altijd beregezellig!

Tijdens mijn promotieonderzoek is er ook samengewerkt met andere afdelingen, zowel 

binnen als buiten het UMCG. Bij de afdeling vaatchirurgie wil ik graag Prof. Clark 

Zeebregts bedanken. Dankzij u mocht ik een jaar lang elke donderdag naar het OK-

complex om bij carotisdesobstructies de atherosclerotische plaques op te halen.
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Bij de afdeling Klinische Farmacologie ben ik veel dank verschuldigd aan Prof. Lambers 

Heerspink. Hiddo, bedankt voor je inleiding in de wondere wereld van de statistiek. Ik 

heb veel van je geleerd!

De onderzoekers van het Kidney Center van de afdeling Nefrologie van het UMCG, 

en in het bijzonder Prof. Stephan Bakker en Ineke Riphagen wil ik bedanken voor de 

begeleiding van de statistische analyses op de PREVEND-data. En natuurlijk ook Dr. Jaap 

van den Born, hoe handig is het als je eigen vader om de hoek zit! Even langs voor 

advies, een bakkie koffie, of het zoveelste antilichaam; het kon allemaal!

Het CDP wil ik bedanken voor het faciliteren van twee dierproeven die ik tijdens mijn 

wetenschappelijk carrière heb mogen verrichten. Pieter Klok wil ik in het bijzonder 

bedanken voor zijn inzet in dezen.

Mijn dank gaat ook uit naar de Junior Scientific Masterclass en de graduate school 

GUIDE voor de mogelijkheid en financiële middelen om dit MD/PhD-traject te volgen. In 

het bijzonder wil ik Prof. dr. Hanneke Kluijn-Nelemans, Prof. dr. Robert Porte, en Dr. Joke 

van der Mark bedanken.

I would like to thank the International Research Training Group 1874 of Diabetic 

Micro vascular Complications (DIAMICOM). I have appreciated the several meetings in 

Heidelberg and Groningen. And on top of that, it resulted in a fruitful collaboration 

and two chapters in this thesis! Special thanks to Prof. Hans-Peter Hammes, Wolfgang 

Greffrath, and Patrick Friedrichs.

I want to thank the European Network on Gasotransmitters COST BM1005. Prof. G. 

Cirino and Prof. A. Papapetropoulos organized on behalf of the ENOG a very informative 

trainingschool in Capri, Italy. Thanks for the opportunity to attend this meeting. A special 

thanks to Peter Nagy who gave us a small glimpse of the chemist perspective on H2S 

biology.

Met veel genoegen denk ik terug aan de leerzame periode in het Scheper Ziekenhuis in 

Emmen, waar ik mijn senior coschappen en semi-arts stage mocht lopen. Wat leuk dat 

ik nu na mijn onderzoekstijd in Groningen weer terug mocht komen als arts-assistent!
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Gelukkig is er ook een leven buiten het ziekenhuis! Tijdens de onderzoeksperiode heb 

ik veel steun, afleiding en (on)begrip gekregen van goede vrienden. Koos, we kennen 

elkaar nu sinds het begin van onze geneeskunde studie in 2007, en inmiddels doe ook jij 

promotieonderzoek bij de pathologie; geweldig! De club van 6 – Alfred, Bart, Barthold, 

Jaap, Jan-Willem en ondergetekende – wat hebben we een fijne band! Ik waardeer 

onze vriendschap, de weekendjes weg en avondjes in Vinkhuizen. Jaap en Barthold, als 

huisgenoten van Huize Omnia Vanitas (hetgeen overigens ‘alles is ijdelheid’ betekent) 

hebben jullie een speciaal plekje in m’n hart.

Ik wil de familie en schoonfamilie bedanken voor de steun in de afgelopen jaren. Ook al 

begrepen jullie niet altijd waar ik precies mee bezig was, jullie bleven geïnteresseerd en 

jullie stonden altijd voor me klaar. 

Papa en mama, bedankt voor alles! Een belangrijk deel van wie ik nu ben, heb ik aan 

jullie te danken! Jullie hebben ons altijd geleerd je best te doen en kritisch te leren. 

De belangrijkste les was wel dat we de wijsheid niet zelf in pacht hebben, maar God 

dankbaar mogen zijn voor het intellect dat we van Hem hebben gekregen. Jullie leven 

dat voor, en dat vind ik geweldig! Bedankt voor de wijze lessen, de goede gesprekken 

en het feit dat jullie nu oppas opa en oma zijn! Daan, Geert en Bram; een gezin met 

vier jongens, kan het nog beter? Bedankt voor alles, de mooie verhalen, het keten en de 

goede gesprekken.

Lieve Janine, waar moet ik beginnen? We kennen elkaar nu 10 jaar. We groeiden samen 

op, ons leven is met elkaar vervlochten en ik zou niet zonder je kunnen. Jouw liefde en 

steun betekenen alles voor me. Daarnaast ben jij de coördinator van ons gezin, iets wat 

jij als de beste kan. Emma, ook al begrijp je nu nog niet veel van dit boekje, de laatste 

woorden zijn het meest belangrijk; ik houd van jullie!
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