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DANKWOORD

Vooraf aan  de te volgen betuiging van lof wens ik de rationale achter dit boek uit de 
doeken te doen. 

In mijn derde jaar geneeskunde werd ik benaderd door Dirk Ponsioen. Hij en zijn 
onderzoeksgroep zochten een gemotiveerde 4e jaar geneeskundestudent die kon 
helpen met het oplossing van wat vraagstukken die waarschijnlijk zouden blijven 
liggen als hij zijn eigen promotie had afgerond. Ik was nog geen 4e jaars, maar 
kennelijk enthousiast genoeg. Mijn vader, als eerste academicus van zijn familie, was 
ook gepromoveerd en had daar als medicus nooit spijt van gehad. Als kind was ik altijd 
al geïnteresseerd in experimenten (badproducten mengen in bad om te kijken wat 
er gebeurde, de eerste scheikunde-experimenten kit, de biologie in de achtertuin). 
Daarnaast vond ik klussen, repareren en ontwerpen (elektra, hout, hutten) ook 
geweldig. Het doen van een wet-lab onderzoek, zoals die nu afgerond is, bleek een 
goede mengvorm van beide. Tijdens een cursus Loopbaantraining in 2016, die als 
onderdeel van de persoonlijke verrijking werd aangeboden als promovendus aan de 
RuG, werd onderzocht hoe tevreden de deelnemers waren over hun huidige baan, aan 
de hand van verschillende vragen en determinanten. Er werd onderstreept hoezeer 
het werken, aan het project dat voor u ligt, mij aansprak. Ik zou niet kunnen zeggen 
hoeveel dagen ‘werk’ er in dit project is gestoken. Ik weet ook niet of ik hetzelfde pad 
had bewandeld als ik a priori had geweten hoeveel tijd het gekost zou hebben, maar 
ik heb er achteraf geen spijt van. Waarschijnlijk kan dat verklaard worden omdat ik dit 
project ook zie als een stukje levensvulling, in de zin dat het een microscopisch stukje 
bijdraagt aan het vooruithelpen van de mens, door onze kennis te vergroten. Ja, het 
cliché ‘ik heb geen dag gewerkt, alleen maar gehobbyd’ is mogelijk van toepassing. 
Toch, de tijdsinvestering is ten koste gegaan van investeringen in vrienden, familie en 
andere interesses. Want, op papier heb ik wellicht 4 jaar echt fulltime aan het project 
gewerkt, maar mijn eerste entry in een labjournaal was eind 2007. Als men de kleur van 
de roos wegdenkt uit de berekening zou men dus ook kunnen stellen dat het project 
2019-2007= 12 kalenderjaren heeft geduurd, afgerond naar boven voor extra drama 
;-). Tegenwoordig moeten promotietrajecten in 3-4 jaar behaald worden, waarbij 
er wellicht een bepaald regime opgelegd kan worden binnen een reeds lopend 
onderzoekstraject, waarin de promovendus slechts een afgebakend stukje doet en 
daardoor weinig in de pap te brokkelen heeft inzake de invulling en ontwerp van zijn/
haar ‘eigen’ thesis. 
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Daarom, op de eerste plaats van dank, mijn copromotor dr. Leonie Los. Ik ben je 
dankbaar omdat je me vrij liet in het project, dat ik zo mijn eigen gang heb mogen 
gaan, mits dat goed onderbouwd kon worden. Het zou veel efficiënter zijn geweest 
als je, net als de huidige standaard, je eigen ideeën, ontwerpen en inrichting daarvan 
had willen vasthouden. Het is volkomen waarschijnlijk dat je als onderzoeksgroep 
veel méér kunt publiceren (lees produceren) als je elke promovendus een forse 
overlap geeft met je eigen onderzoekstraject en dat van andere promovendi, zodat zij 
technieken kunnen uitwisselen, meer zinvol overleg kunnen hebben, als tweede auteur 
op papers kunnen komen, en efficiënter gebruik kunnen maken van het ingehuurde 
personeel. Het siert je als leidinggevende dat je dit zo hebt kunnen invullen, ondanks 
ongetwijfeld de toenemende publicatiedruk die onderzoekers tegenwoordig 
kennen. Dit project wat we samen hebben voltooid is een losstaande satelliet  tussen 
de hemellichamen van dermatologie, celbiologie, oogheelkunde, pathologie en 
biomedical engineering. De congressen die we over collagenen bezochten gingen 
vooral over orthopedie, de oogheelkundige congressen gingen over de kliniek, de 
biologische en biomedical engineering congressen gingen over bacteriën en cellen. 
De type VII collageenonderzoeken gaan vrijwel uitsluitend over dermato(patho)
logie. Her en der konden we, samen met Corien van der Worp-Flobbe, gelukkig wel 
ideeën opdoen. Leonie, je deur stond altijd open, er was altijd ruimte voor debat, je 
was vliegensvlug met corrigeren van teksten, waarin eindeloze ‘d’s en ‘t’s aangepast 
moesten worden indien in Nederlands geschreven, en alle keren dat je gedacht moet 
hebben ‘wat is dit nu weer voor een raar idee’, je mijn idee vrijwel altijd een kans gunde. 

Corien van der Worp-Flobbe, wat hebben we intens samengewerkt! Toen ik de eerste 
stapjes in het lab zette hield jij, als analiste, mijn hand vast. Vrijwel alle technieken die 
beschreven zijn in dit boek (met daarnaast een nog groter deel dat niet in dit boekje 
terecht zijn gekomen) heb ik van jou geleerd. De dynamiek die we hadden was echt 
leuk, omdat we in aanpak en ideeën nogal eens wisselden en fantastisch koppig 
konden zijn. Als ik in de stress zat met een experiment kon ik je altijd bellen voor advies, 
als ik een ingrediënt niet kon vinden wist jij raad. We hebben ook lief en leed gedeeld, 
zelfs betreft privé situaties. Dank je wel voor je gigantische inzet. 

Dr. Hendri Pas, met regelmaat  kwam ik bij je binnen gelopen om adviezen te vragen 
over experimentele opzetten of de interpretatie van Western blots. We hadden vrij 
diepe gedachtewisselingen over allerlei zaken aangaande Col VII. Ondanks dat je 
bureau vol lag met stapels werk, wilde je toch gelegenheid voor dergelijke overlegjes 
maken.
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Samen met dr. Roel Kuijer en dr. Theo van Kooten hebben we vele overlegmomenten 
gehad. Zij deelden hun werkkamer, met eveneens een deur die ver open stond. Toen 
Roel stopte met zijn werk als onderzoeker en begeleider in het project, nam Theo dat 
stuk over. De invulling van experimenten, de uitvoering daarvan en het corrigeren van 
mijn teksten kwamen voor een belangrijk deel door jullie bijdrage.

Dank voor je begeleiding, prof. dr. Anneke Hooymans. Bij de voortgang van dit project 
heb je belangrijk bijgedragen aan het uiteindelijke afronden van het project. Je hebt 
op prettige wijze de Duimschroeven des Tijds wat aangedraaid, wat wel echt nodig 
was om de laatste fase tot spoedige afronding te laten komen.

Dear dr. Shaochong Bu, my type VI collagen specialist friend, what wonderful time we 
had when feeling sorry for ourselves when another experiment had failed. I admire the 
way in which you were able to complete your thesis, given your circumstances of that 
time.

Medewerkers van de Biomedical Engineering BME, voor tips, trucs, gebruik van 
materialen en gezelligheid van alledag.

Dank voor de praktische bijdragen en datacollectie: Liesbeth van Schie (paranimf), 
Martin Schol, en Mohammad Timraz.

Zonder onderzoeksmaterialen zou dit boekje überhaupt niet tot stand zijn gekomen, 
dus dank aan de medewerkers van de Euro Tissue Bank Beverwijk voor het jarenlang 
suppleren van donorogen. Helaas kwam er aan deze toestroom in 2013 een einde, 
wegens een nieuwe interpretatie van de Wet op Orgaandonatie. 

Dank ook aan de wetenschappelijke bijdragen van: dr. Alexander Nyström voor het 
suppleren van antilichamen, maar ook gedachtewisselingen over de biochemische 
eigenschappen van Col VII; dr. Peter van den Akker, dr. Marjon Pasmooij, dr. Marieke 
Bolling, MANP Josée Duipmans, medewerkers lab dermatologie en prof. dr. Marcel 
Jonkman (†14-01-2019) voor jullie dermatologische en genetische inbreng; dr. Wilfred 
den Dunnen, dr. Gilles Diercks en dr. Rob Verdijk voor jullie ‘pathologische’ inbreng; prof. 
dr. Ruud Bank en dr. Willy Halfter voor moleculaire en collageneuze inbreng; het UMCG 
Microscopy and Imaging Center, en Marjolein Blaauboer, Cor Semeins en Behrouz 
Zandieh Doulabi van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA 11e 
verdieping) voor het gebruik maken van jullie instrumenten; (oud)medewerkers van 
de Medische Biologie (2007-2010) voor jullie begeleiding in de beginfase.
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Alle AIOS, afdelingshoofd en waarnemend opleider prof. dr. Nomdo Jansonius, 
opleider dr. Jan Willem Pott, en stafleden der afdeling Oogheelkunde UMCG: dank 
voor jullie support, maar ook geduld, met name gedurende het laatste jaar onderzoek 
wat samenviel met het eerste jaar van mijn opleiding. Het combineren van twee 
opleidingen was niet eenvoudig, zeker niet na 6 jaar uit de kliniek te zijn geweest , 
met daarnaast een roerige periode. Medeonderzoekers van het Laboratorium 
Experimentele Onderzoeken LEO, dank voor jullie gezelligheid en kameraadschap, 
maar ook voor de rust indien dat nodig was ;-) In het bijzonder dr. Ronald Bierings, 
dr. Lisanne Nibroug-Vinke en dr. Wietse Wieringa voor jullie wijsheden, persoonlijke 
bijdragen aan de ontwikkeling van een promovendus en jullie humor. Fenna, dank 
voor het leveren van doorgaans onvindbare artikelen en de laatste nieuwtjes.

Elies, dank aan jou en je familie dat jullie er voor me waren in een moeilijke tijd, waarin 
de begrafenis van mijn vader, mijn broer Freek, het verloren gaan van mijn ouderlijke 
huis, en mijn auto-ongeluk elkaar in kort tempo opvolgden. Ik ben blij dat je de 
gelegenheid die je kreeg om in Amsterdam te werken en te promoveren maximaal 
hebt weten te benutten, ondanks de omstandigheden van toen.

Dank aan mijn Redders en de medewerkers van het BWC Beverwijk, voor het redden 
van mijn leven en daarom weliswaar niet-wetenschappelijke, maar kritieke bijdrage dit 
project af te ronden. Daarnaast: alle medewerkers die bijdroegen aan mijn revalidatie.

Aan mijn vrienden uit Zutphen en Groningen (Stylloos, JC Sjeik en studie), dit boek 
is de reden waarom jullie mij de afgelopen jaren veel minder vaak, minder lang, en 
mogelijk minder beschonken hebben gezien hebben dan wenselijk was. Probeer het 
boek desalniettemin niet als onderzetter te gebruiken, tafelpootverhoger of erger. 
Gelukkig heb ik de belangrijkste gebeurtenissen in jullie leven wel actief meegemaakt, 
en andersom ook. Nu het boek af is, hoop ik dat we weer meer gelegenheid krijgen 
elkaar vaker en langer te zien. 

Lieve pap, en broer Freek junior, ik had dit moment graag met jullie willen delen. Op 
deze manier, en middels een stelling, delen we toch nog een beetje. Lieve zussen en 
hun gezinnen, ik hoop jullie na vandaag ook vaker te kunnen zien!

Lieve mams en Aart, Jochem en Media, dank voor jullie steun in het tot stand komen 
van dit boekje. Afspraken die verzet of niet gemaakt konden worden omdat ik moest 
werken, mijn celkweken eten moest geven, of het typewerk wat af moest… jullie 
accepteerden deze sprongen die horen bij mijn matig ontwikkeld plannend vermogen 
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wat gecombineerd werd met de onvoorspelbare grillen van fundamenteel onderzoek, 
teneinde mij de ruimte te geven die ik op dat moment nodig had. Mams, dank voor je 
onvoorwaardelijke steun en zuurkoolschotels die me op de been hielden ;-)

Mijn allerliefste Suus, wat een geluk heb ik met jou. En wat waardeer ik je geduld in de 
laatste weken van de afronding van dit project, waarbij zelfs flink geknaagd werd aan 
onze weekenden samen. Je steunt me al ruim 2 jaar met heel je hebben en houden 
(zuurkoolschoteldonaties incluis) en dat voelt geweldig. Naast ons privéleven kan ik 
zelfs klinische ervaringen met je uitwisselen en blokken we samen voor de toetsen. We 
beleefden daarnaast fijne momenten van rust met je fantastische familie. Binnenkort 
kunnen wij samen eindelijk vaker op vakantie, daar kijk ik naar uit. Maar eerst mag ik je 
nog mijn paranimf noemen!
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