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Chapter A

 
 The past 4 years have been a learning experience which I will never for-
get. Receiving the ability to combine my medical studies with my PhD gave me 
the opportunity to experience both worlds in close succession and determine my 
future career plan. Although my name is on this thesis, I could not have done it 
without help from a lot of people, which I would like to thank in the following 
section. 
 Allereerst moet ik Jaap van den Born bedanken. Hoewel we qua persoon-
lijkheid en achtergrond van elkaar verschillen, waren we een zeer goede combi-
natie op de werkvloer. Dit blijkt alleen al uit het feit dat ik nooit meer weg ben 
gegaan nadat ik ruim  7 jaar geleden voor het eerst voet in je lab zette. Daarom 
kan ik ook zeggen dat jij me geschoold hebt in het doen van onderzoek. Ook buit-
en het onderzoek om heb ik veel van je geleerd; zowel op het gebied van omgaan 
met tegenslagen als van jouw kijk op de wereld. Zo heb ik bewondering voor de 
manier waarop jij het geloof beleeft (en mij daar af en toe wat onderwijs in gaf) 
en voor de manier waarop jij altijd een positieve kijk op dingen blijft houden. 
Nu komt er na ruim 7 jaar langzaam een eind aan onze samenwerking en ik kan 
alleen maar hopen dat ik in de toekomst weer zo’n positieve, sociale en kundige 
begeleider tref.
 Daarnaast wil ik Coen Stegeman en Moh Daha bedanken voor de 
meetings, adviezen, verhalen, voorstellen en discussies. Zonder jullie was het 
proefschrift er niet gekomen. Coen, iedere keer als ik je kantoor binnenstapte 
was ik benieuwd of de vloer vrij was van dossiers en ik moet zeggen dat dit af 
en toe bijna het geval was. Ik hoop dat je in de komende maanden tijd vindt om 
de laatste dossiers te archiveren en dat de overgang naar het nieuwe patiënten-
dossier vlot verloopt. Moh, ik vind jouw passie voor de wetenschap bewonder-
enswaardig en je steekt mensen er altijd mee aan. Ook mij heb je ermee weten 
te inspireren. Daarnaast vind ik het bijzonder dat je met minimale introductie 
proeven en onderzoeksopzetten direct in een goed kader kan plaatsen en ook 
direct de pijnpunten kan benoemen.
 Ik wil graag de leden van de leescommissie prof. dr. P. Heeringa, prof. dr. 
C. Van Kooten en prof. dr. H.J. Lambers Heerspink bedanken voor het investeren 
van tijd in mijn proefschrift.
 Iemand die ook een groot aandeel heeft in dit proefschift is Miriam, de 
liefde van mijn leven. Jouw steun was onmisbaar tijdens deze vaak behoorlijk 
drukke periode en ik ben je dan ook veel dank verschuldigd. Vooral eind 2015 
toen het me bijna te veel werd heb je ervoor gezorgd dat we het samen toch 
gered hebben om alle ballen in de lucht te houden. Nu gaan we straks samen het 
avontuur aan in Enschede waar ik erg naar uit kijk en ik weet zeker dat het ons 
daar ook goed zal vergaan. 
 Heit, mem, Marrit, Maarten, ik wol jimme betankje foar de help yn de 
ôfrûne jierren en fansels foar de âlderlyke stipe. Yn de ôfrûne jierren begjin ik 
mear en mear te snappen hoe grut de ynfloed fan dyn âlders is op dyn alge-
miene foarming. Dêrom binne jimme de basis foar dit proefskrift en hie ik it 
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sûnder jimme nea folbringe kint. Jimme binne foarbylden fan hoe ‘sto mei hurd 
wurkjen in soad berikke kinst op sawol it sosjale as karrière flak. Lykwols wurd 
it foar heit ek ris tiid om wat minder hurd te wurkjen en ris wat faker oan rêst ta 
te kommen. Ik wol  Marrit en Maarten ek betankje. Alderearst Marrit om dast 
do myn lytse suske bist. Earder wie ús broer/suster relaasje faak wat lestich mar 
ik bin bliid dat wy no better mei elkoar om gean. Ook groot respect heb ik voor 
Maarten, jouw tomeloze doorzettingsvermogen sleept jou door veel beproevin-
gen. Zo zal ik nooit vergeten dat je met ons ongetraind in 1 dag van Maastricht 
naar Groningen gefietst bent. Ook tijdens de adventure race hebben we samen 
afgezien en dat verbroederd.
 Pake, Beppe, omke Klaas en de rest fan de famylje. It moat soms moeilijk 
west wêze om te begripen wêr ik no krekt mei dwaande wie, mar jimme bleau-
wen altyd ynteresse toanen en besochten it te begripen. It litte bliken fan jimme 
grutsk hat my ek altyd erg sterkt. Ik bin erg bliid in aardige en hechte famylje 
te hawwen en ik hoopje dat dit sa bliuwe mei. Ik wol hjir ek noch in momint 
nimme om beppe Antsje te betankjen. Ek al bisto net mear ûnder ús, dien leave 
en goede karakter sil my altyd by bliuwe en sjoch ik as foarbyld. Ek wol ik graach 
stilstean by pake Tjitze, ek al ha ik jo nea kend, ik hear altyd dat ik in soad op jo 
lykje, yn namme en persoan. 
 Ook erg veel dank ben ik verschuldigd aan mijn vrienden van het eerste 
uur. Errit, Jurjen, Geert, Ronald, Jan-Jorrit, Wouter en Edwin. Wat hebben we 
veel gelachen op feestjes, vakanties etc. Zonder jullie had mijn studietijd er heel 
anders uit gezien en was dit proefschrift er wellicht helemaal niet gekomen. Ik 
vind het mooi om te zien dat we elkaar altijd naar een hoger niveau hebben 
willen tillen (en af en toe ook naar een lager niveau als er bij een feesje weer 
veel te veel drank in was geslagen). Met name Geert heeft me met klasse C bier 
naar een lager niveau willen helpen, maar laten we eerlijk zijn, door een kater 
van euroshopper bier te overwinnen wordt een mens alleen maar sterker. Geert, 
ik heb veel respect voor je keuze dat je nog een studie bent gaan volgen en ik 
ben blij dat ik je daar af en toe bij heb kunnen helpen. Jan-Jorrit, al spreken we 
elkaar niet vaak, ik kan je droge humor en je acties vaak erg waarderen. De ge-
broeders de Boer, erg veel respect dat jullie je hebben weten te ontworstelen 
uit het Driesumse milieu. Ik waardeer jullie directheid en no-nonsense houding. 
Ik heb dan ook genoten om tijdens het zijinstroomjaar nog eens een jaartje met 
je te mogen studeren Errit. Daarnaast vind ik het mooi om te zien dat Wouter 
en ik samen begonnen zijn Biologie te studeren en nu na 10 jaar beide (tand)
arts zijn, een PhD hebben en ook nog eens beide in Twente wonen. Dan hebben 
we toch wat bereikt, vooral dat we in Twente wonen... Heel veel plezier met de 
kleine straks en zoals beloofd komen we oppassen. Het langst van allemaal ken 
ik Ronald en je kunt best stellen dat onze vriendschap zijn ups en downs heeft 
gehad. Desondanks hebben we veel gelachen en leuke dingen gedaan. Ik heb 
veel respect voor hoe je je door de afgelopen jaren heen hebt geslagen en altijd 
positief blijft, dat getuigt van karakter.  En nog een speciale dank aan Edwin, want 
laten we eerlijk zijn, ik heb qua studietraject jou eigenlijk simpelweg nagedaan. Jij 
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was tijdens de studie, omdat je gedurende geneeskunde altijd een jaar voor liep 
op mij, een mooi richtpunt en ontdekker van de mogelijkheden. Ik denk oprecht 
dat, ook al hadden we niet altijd even vaak contact, mijn studietijd er zonder jou 
heel anders uit had gezien.
 A substantial part of the experiments in this thesis were done by stu-
dents. I would like to thank Melinda, Athaya and Firas for their effort during the 
short project that they participated in. I hope you learned a lot, I sure did from 
you. Erg blij ben ik geweest met de hulp die Berna en Marieke hebben geboden 
in het doen van de proeven van hoofdstuk 3. Ik heb in deze perioden veel ge-
leerd over het begeleiden van studenten en hoe leuk het kan zijn om een project 
samen te doen. En naast het serieuze onderzoek hebben we ook veel lol gemaakt 
samen met Wouter. De ervaring van het begeleiden van jullie voor meerdere 
maanden heeft mij veel bijgebracht en ik hoop jullie ook. 
 Er wordt wel eens gezegd dat laboranten de ruggengraat zijn van het lab 
en dat is bij de nefrologie niet anders. Wendy en Anita, jullie waren mijn steun 
en toeverlaat tijdens de uren die ik gespendeerd heb in het lab. Jullie waren er 
altijd om vragen te beantwoorden en te laten zien hoe ik iets aan moest pakken. 
Dit proefschirft was er dan zonder jullie ook niet gekomen. Naast de praktische 
zaken waren jullie ook altijd in voor een praatje op zijn tijd wat de sfeer op het 
lab zeker ten goede komt. Ik hoop dat jullie nog jaren met veel plezier op het lab 
mogen werken. 
 Invaluable in my transition from bachelor research student to PhD can-
didate were my colleagues. My supervisors Anna, Kiran and Azi taught me the 
basics of science in both a practical and theoretical way, resulting amongst others 
in co-authorships in this thesis. Other colleagues were always available for ques-
tions like Pramod, Katarina, Leandro and Maaike. I must have done something 
right during that time because I was asked to be paranimph for both Saritha and 
Saleh, which was a great honor for me. In hindsight it is nice to notice that later 
in my PhD I could take on the role of advisor instead of the question asker. I hope 
the new PhD candidates in the lab, Rosa, Tina and Praghy, have a wonderful time 
and come up with a great thesis in the end. I hope you can keep up the good spirit 
of the lab. I would also like to thank the colleagues of the medical biology like 
Marloes, Marjoeska, Byamba, Vincenzo, Monica, Bram, Nathaly, Mojtaba, Olaf, 
Genaro and Susana for keeping me company every now and then. You sure made 
the waiting steps a lot less dull. 
 Een collega die een speciale vermelding hier verdient is Wouter. Vanaf de 
eerste dag van mijn PhD zaten wij naast elkaar. We hebben de opleiding biologie 
gedeeltelijk samen doorlopen en konden het direct goed vinden. Ik heb veel aan 
je gehad qua morele support en praktische tips. Ik bewonder hoe jij je zaken 
altijd zo goed voor elkaar hebt en ik moet zeggen dat dit mij ook wel een beetje 
lui maakte in het noteren van zaken, aangezien belangrijke adressen en telefoon-
nummers altijd bij jou op een post-it te vinden waren. Ook al ga ik nu in Enschede 
wonen, ik hoop dat we elkaar nog vaak zullen zien. Ik zal in ieder geval altijd aan 
je moeten denken wanneer er een Duitser in een bevroren vijver gaat springen.
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Ook wil ik hier Rosa nog noemen. Ik vind erg fijn dat wij zo goed op kunnen schi-
eten zowel tijdens als na het werk. Ik waardeer je eigenschap dat je vaak met wil-
de ideëen komt en dat je ze het liefst allemaal uitvoert en hier ook echt voor gaat. 
Ik heb veel respect voor het feit dat je de end to end cycletocht hebt volbracht. 
Chapeau! Ik hoop dan ook dat we nog vaak samen gaan fietsen in Tecklenburg of 
de Ardennen.
 I would also like to send many thanks to my collaborators from the Struc-
tural Biology group in Grenoble and the Ronzoni Institute in Milan, especially to 
Romain Vives, Annamaria Naggi and Giangiacomo Torri. I have ready appreciated 
your honest and direct comments on my manuscript and I could profit a lot from 
your knowledge on glycan structure and synthesis.
 Aangezien ik een groot deel van mijn PhD ook coschappen heb gelopen 
wil ik de mensen met wie ik dit samen heb gedaan hier ook noemen. Ik heb mijn 
coschappen in het MCL en het Martini ziekenhuis als erg plezierig ervaren en dat 
was zonder de input van collega’s onmogelijk geweest. Ik heb in deze periode erg 
leuke mensen ontmoet en ik hoop dat ik jullie nog lang blijf zien. In het speciaal 
wil ik hier Sjoukje en Bernadette noemen. In het eerste gesprek met jou Sjoukje, 
bleek al dat we een gezamenlijke interesse hebben, namelijk wielrennen. Beide 
zijn we begonnen met wielrennen na knieklachten, waarbij die van mij verbleken 
bij die van jou, maar dat even terzijde. Dit eerste gesprek is uitgelopen op mooie 
tochten zoals met 35 graden van Leeuwarden naar Groningen fietsen, op kersta-
vond de Tecklenburger rundfahrt fietsen en meest recent het volbrengen van een 
adventure race. Ik hoop dat we in de toekomst nog vele tochten mogen maken. 
Bernadette, ons eerste gesprek was op de boot naar Ameland en het klikte direct. 
In jou kan ik je winnaarsmentaliteit erg waarderen. Of het nou met sport of spel 
is, jij rust niet voordat je hebt gewonnen. Ik ben erg vereerd dat ik paranimph 
mag zijn tijdens jouw promotie en ik weet zeker dat het een groot succes gaat 
worden.
 Tevens ligt een gedeelte van de basis voor dit proefschrift bij de studiegen-
oten van Biologie. Toen we in 2007 met elkaar begonnen aan de studie Biologie 
hebben we het vaak erg gezellig gemaakt tijdens colleges en de tijd daar omheen. 
Dit heeft mede mijn passie voor de biologie en het menselijk lichaam gestimu-
leerd, wat uiteindelijk geleid heeft tot dit proefschrift. En daarom, ook al hebben 
we niet regelmatig contact meer, wil ik jullie, Anke, Fimke, Eric, Erik, Jonathan, 
Jolien, Gerda, Jolanda, Dieuwke en Edwin toch erg bedanken. 
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