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Het is bijna zo ver, met het afronden van dit proefschrift komt er een eind aan 
mijn promotieonderzoek bij Microbiële Fysiologie, ook wel MicFys genoemd. 
De afronding van dit proefschrift is de laatste stap van een lang traject. Enige 
achtergrondinformatie om te illustreren wat dit traject voor mij heeft betekend 
is hierbij wel belangrijk. 

Ik wist al vrij snel dat mijn hart lag bij het laboratorium en dat ik graag de hoge 
laboratorium opleiding (HLO) wilde doen. Talen waren echter altijd een groot 
struikelblok en deze maakten het afronden van de HAVO en de bijbehorende 
talen onmogelijk. Toen uiteindelijk duidelijk werd dat dyslexie de oorzaak was 
van de problemen met talen heb ik hier gericht ondersteuning en bijles in 
gehad en was het uiteindelijk toch mogelijk om mijn MAVO diploma te halen 
en door te stromen naar het MLO. Mevrouw Schepers en Mevrouw Harmsen, 
ik ben jullie zeer dankbaar voor de geboden ondersteuning, zonder jullie was 
dit volledig in het Engels geschreven proefschrift er nooit geweest. Ik heb erg 
geprofiteerd van de praktijkgerichte ervaring van het MLO. Ook heeft het MLO 
ertoe geleid dat ik kon doorstromen naar het HLO. Met het afronden van het 
HLO heb ik mijn oorspronkelijke doel bereikt, maar zoals uit het bestaan van 
dit proefschrift blijkt, was dit niet mijn eindstation. Tijdens mijn afstudeerstage 
kwam ik in aanraking met de Rijksuniversiteit Groningen. Ik vond mijn project 
bij de groep moleculaire genetica zo leuk dat ik besloot masteropleiding 
“Moleculaire Biologie en Biotechnologie” te gaan volgen. Tijdens deze master 
ontmoette ik voor het eerst Prof. Dijkhuizen die zichzelf meteen voorstelde 
als Lubbert. Sindsdien heb ik Lubbert ook niet anders gekend (het ging zelfs 
zover dat medestudenten het eens hadden over “We hebben straks college 
van Professor Dijkhuizen” waarbij ik vervolgens dacht “Hmm ken ik die? Oh 
wacht, ze bedoelen Lubbert?”). Na mijn schakelprogramma heb ik Lubbert 
gevraagd om mijn studieleider te zijn en bleef ik regelmatig terug keren naar 
MicFys. Wat begon als een stage binnen MicFys onder leiding van Slavko Kralj 
en Wieger Eeuwema en een externe stage bij Basic Supply Group BV, waarbij 
ik bij MicFys kwam om experimenten te doen, is uiteindelijk uitgegroeid tot dit 
promotietraject.

Na mijn master kwam de mogelijkheid om een promotieonderzoek te doen als 
onderdeel van het TIFN B1003 “Slow starch” project. Hierbij was de keuze voor 
mijn promotor snel gemaakt. Ik voerde mijn onderzoek wederom uit bij MicFys 
en werd dus een vast lid van de groep. Hier werd ik, mede door mijn IT hobby, 
ook al snel gevraagd of ik de zorg voor alle IT gerelateerde zaken binnen de 
vakgroep op mij wou nemen. 

Mijn oorspronkelijke onderzoek was gericht op het bestuderen van zure 
hydrolyse producten van enzymatisch gemaakte glucose polymeren (o.a. 
reuteran), waarvan was aangetoond dat deze amylase enzymen konden 
remmen. Na ruim een jaar onderzoek waarin het niet lukte om dit te 
reproduceren, konden we de eerder gevonden resultaten verklaren en konden 
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we definitief concluderen dat er geen sprake was van inhibitie van amylases 
door dit soort zure hydrolyse producten. Op dat moment kwam de verhuizing 
van MicFys vanuit Haren naar het nieuwe gebouw op het Zernike terrein. 
Eenmaal daar konden we aan een nieuw project beginnen: het bestuderen van 
een bacterie (Microbacterium Aurum B8.A) welke enzymen maakte die in staat 
waren om zetmeelkorrels af te breken. Dit werk en de resultaten hiervan staan 
in dit proefschrift beschreven.

Met het afronden van dit werk wil ik graag een aantal mensen bedanken.

Ten eerste wil ik mijn promotor Lubbert Dijkhuizen bedanken voor de geboden 
kansen en het gestelde vertrouwen. Zowel op werk gebied als daarbuiten stond 
je mij altijd bij. De vele stimulerende discussies, feedback op manuscripten en 
presentaties hebben bij gedragen om mij een betere onderzoeker te maken. 
Mocht je in de toekomst nog eens problemen hebben met je laptop of toe 
zijn aan een nieuwe dan ben je altijd welkom. Daarnaast wil ik ook mijn co-
promotor Rachel van der Kaaij bedanken. Telkens als ik ergens mee vast zat 
kwamen jullie weer met nieuwe inzichten en ideeën waarmee ik weer verder 
kon. Rachel, jouw voortdurende steun met name in de laatste jaren was voor 
mij onmisbaar, niet alleen om goede wetenschappelijke artikelen te leren 
schrijven, maar ook om dit proefschrift tot een succesvol einde te brengen. Dat 
je dit zelfs hebt voortgezet nadat je een nieuwe werkplek kreeg waardeer ik 
enorm. 

Daarnaast wil ik ook de mensen van TIFN bedanken. In de eerste plaats Rob 
Hamer en Erik van der Linden voor het gestelde vertrouwen en de geboden 
kansen. Vervolgens natuurlijk mijn collega’s van het slow starch project, Met 
name Lizette Oudhuis, Peter Sanders en Alle van Wijk voor de discussies en 
hulp bij het project. Daarnaast ook Albert Woortman, Salomeh Ahmadiabhari, 
Marion Priebe en Coby Eelderink, met wie we minstens een keer per maand 
gezamenlijk overleg hadden en die mij daarbij juist inzicht gaven in het grotere 
geheel van het slow starch project. Hierbij keken Albert en Salomeh samen met 
Lizette vanuit een polymeer chemie achtergrond naar het project en Marion 
en Coby vanuit een meer medische achtergrond. Tevens verzorgden zij de 
(humane) studies waarin de verschillende ideeën in de praktijk getest konden 
worden. Pieter mag in dit dankwoord ook zeker niet ontbreken. In Haren waren 
we kantoorgenoten en stond je altijd voor mij klaar voor labgerelateerde zaken, 
maar ook daarbuiten. Daarnaast zorgde jouw inzet voor de vele neventaken 
ervoor dat het lab en de apparatuur soms letterlijk bleef draaien. Ook had je 
bijna altijd overal wel een back-up voor als er onverwacht op het lab eens iets 
op was, of wanneer ik door een spontane uitbereiding van een experiment een 
gebrek had aan LB-broth. Ik ben dan ook erg blij dat je mijn paranimf wilt zijn. 
I would also like to thank my other former office mate Munir Anwar for your 
encouragements during my study and good atmosphere in the office. I was 
honored to be your paranimf. Hans ik wil jou bedanken voor de tips, het mee 
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denken en ook zeker voor het CNPG3 substraat wat jij aan mij hebt gegeven, 
waarvan ik zoals je kan lezen dankbaar gebruik heb gemaakt. Jolanda, ik wil 
jou graag bedanken voor je support en gezelligheid die je hebt gegeven in 
het nieuwe kantoor. We hebben vele discussies gevoerd over onze projecten, 
toekomst en daarbuiten. Ook de lunchpauzes die we vaak samen met Evelien 
hielden waren zowel gezellig als ook leerzaam. Evelien, al jouw hulp en ideeën 
om het construct tot expressie te brengen in Rhodococcus waren onmisbaar 
en Gerda, hoe het jou toch altijd weer lukte om de meest rare constructen die 
ik had bedacht te realiseren bleef me verbazen. We hadden niet voor niets 
wel eens de uitspraak “Als het niet lukt om een construct te maken, geeft het 
dan voordat je opnieuw begint eerst nog aan Gerda”. Ik heb het erg getroffen 
dat jij zelfs nog na je pensioen als vrijwilliger bij de groep betrokken bleef om 
DNA constructen te maken. Evelien, ook na het vertrek van Jolanda hebben 
we de gezamenlijke lunches voortgezet. Mede dankzij jouw projectwissel 
waren ze nog altijd zowel gezellig als nuttig, met goede discussies over zowel 
mijn als jouw project. Ook in de minder werk-gerelateerde zaken, heb je mij 
altijd bijgestaan. Ik ben dan ook erg blij om ook jou als paranimf te hebben. 
Alicia, ik wil jou bedanken voor alle hulp en bijdragen aan het werk en support. 
Jou bijdrage aan het CBM74 werk was onmisbaar en ik heb van jou heel veel 
geleerd over CBMs en de methoden en technieken die beschikbaar zijn om ze 
te bestuderen. 

Dear Ceylan, I would certainly not forget about you. I enjoyed it a lot to 
supervise you during your internship and we both learned a lot. Even if things 
got tough you quickly continued, cheerful as ever. It was a lovely period of 
my promotion. Jacqueline, although I was not your full supervisor I was still 
glad to have kind of adopted you as my student. It is always nice to see that 
someone tries to make the most of their internships and since you had a lot 
of waiting time during your experiments you wanted to do something extra in 
those hours. I was happy that you joined me and Ceylan during those times 
and I gladly showed you the PCR and recombinant DNA techniques we used. 
Scheduling was a bit of a challenge but we managed to make it work. I have 
good memories of you both and I’m glad that I could help you both during your 
studies. We had a really good time and the photo that we took at the borrel 
still makes Pieter slightly jealous ;) I would like to thank the former and current 
MicFys members for their feedback, support and the good atmosphere during 
my promotion, Ahmed, Ana, Bai, Carmen, Cecile, Coenie, Dennis, Geralt, Hans-
Jörg, Hien, Huifang, Ilse, Jan, Jelle, Joana, Justyna, Kamila, Karina, Lara, Laura, 
Maarten, Marc, Markus, Mark, Marnix, Marta, Mirjan, Robert, Sebas, Sahar, 
Sander, Slavko, Theo, Tim, Wieger, Wouter, Xiangfeng, and everyone else I 
might have missed.

Elena, I would like to thank you for your help, tips and advice on how to 
proceed after I obtain my PhD and increase my chances to find a job. 
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We kunnen natuurlijk niet het secretariaat vergeten. Bea, Manon en later 
ook Anmara. Telkens als ik ook maar ergens tegen aan liep qua geregel of 
administratief kon ik altijd even bij jullie langs lopen en werd het geregeld. 
Jullie deur stond altijd open, en het was altijd gezellig. Bea ik wil je ook in het 
bijzonder bedanken voor het proofreaden van mijn Nederlandse samenvatting. 

Lieve Pa en Ma, jullie kunnen hier natuurlijk niet ontbreken. Jullie hebben me 
altijd gesteund en ervoor gezorgd dat ik sommige zaken direct goed aanpakte, 
ook als ik zelf op dat moment nog niet zo het nut van zag… (ik herinner mij 
een typecursus tijdens de middelbare school op het 8e en 9e lesuur waar ik 
helemaal geen zin in had). Ook ben ik heel blij met jullie support bij het maken 
van de keuze richtingen, soms tegen de adviezen van anderen in. Als ik er op 
terug kijk ben ik er zeker van dat deze route voor mij de beste optie is geweest, 
zowel op professioneel als ook op persoonlijk vlak. Ook dat ik telkens weer de 
auto mee kon nemen voor stage of later naar Haren omdat de verbindingen 
met het openbaar vervoer veel meer tijd kostten waardeer ik zeer. Mijn 
schoonouders, Jan en Ina, maar ook mijn schoonzus en haar vriend, Kim en 
Tim, mogen niet ontbreken. Jullie hebben me met open armen ontvangen en 
hebben mijn traject volledig ondersteund en met interesse gevolgd. Kim, ik 
wil jou in het bijzonder bedanken voor het proofreaden van mijn Nederlandse 
samenvatting.

Dan zijn we bijna aan het eind, maar er ontbreekt natuurlijk nog iemand. 
Mijn liefste Rivca, jij bent mijn steun en toeverlaat geweest gedurende dit 
hele traject. Je was en bent er altijd voor mij en ik kan altijd op jou bouwen. 
Sommigen zeggen dat een promotie de leukste of belangrijkste dag in je 
leven is, echter geen promotie kan onze trouwdag (in het eerste jaar van mijn 
promotietraject) overtreffen. Inmiddels ben jij ook aan een promotietraject 
begonnen, (waar een gesprekje op een MicFys kerstdiner allemaal toe kan 
leiden). Ik hoop dat ik jou daarbij net zo bij kan staan als dat jij voor mij gedaan 
hebt. Jij bent de liefde van mijn leven en ik ben heel blij en gelukkig dat ik je 
mede door mijn opleidingstraject op het HLO heb leren kennen. We zijn de 
afgelopen 14 jaar al heel gelukkig met elkaar en ik hoop dat daar nog vele jaren 
bij mogen komen.

Vincent
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