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In een tijd waarin de mens in toenemende mate wordt gezien als een wandelende 
database is het van groot belang om onszelf te herinneren aan het feit dat de medische 
wetenschap alleen bestaat dankzij alle dappere patiënten die een bijdrage willen leveren 
aan onderzoek. Zonder alle mensen die bloed hebben gegeven, vragenlijsten hebben 
ingevuld en dagboeken hebben bijgehouden had dit proefschrift niet bestaan. 

Beste Peter, bedankt voor je geweldige support de afgelopen jaren. Of je nou in België 
of Nederland was, ik kon je overal bereiken bij problemen en je stond altijd klaar met 
een oplossing (en een grap). Onze meetings waren zo immer constructief en nimmer 
saai. Ik heb een enorme bewondering voor de toewijding en energie die je hebt voor 
je patiënten, als arts én onderzoeker. Ik hoop jouw voorbeeld te kunnen volgen in mijn 
toekomstige werk.

Beste Ido, bedankt voor je enthousiaste begeleiding en het vertrouwen dat je al meteen 
in me stelde. Jouw aanstekelijke nieuwsgierigheid en ijzersterke klinisch en chemische 
kennis waren voor mij en dit proefschrift van onschatbare waarde.

Beste Ellen, jij hebt me niet alleen de mogelijkheid gegeven om kennis te maken met 
cellen, wormen en een stel geweldige collega’s maar jij hebt - vanuit jouw originele en 
fundamentele kijk op de wetenschap – een belangrijke bijdrage geleverd aan mijn (toch 
meer klinische) projecten. Hiervoor en zeker ook voor je hulp tijdens de laatste loodjes: 
bedankt!

Ik wil de leescommissie - prof. dr. Cor Calkhoven, prof. dr. Hugo Neels en prof. dr. 
Dirk-Jan Reijngoud - hartelijk bedanken voor het beoordelen van mijn proefschrift. 

Ook bedank ik graag iedereen bij de afdeling klinische chemie voor de gastvrijheid en 
hulp bij mijn bepalingen. Martijn, het was heel fijn om iemand te hebben die niet alleen 
betrokken was bij al mijn projecten en altijd klaar stond als er problemen waren. Vooral 
ook tijdens de laatste maanden was jij een onmisbare steun en toeverlaat, bedankt! En 
dan Claude, het brein achter de kynurenines. Bedankt voor je gezelligheid op het lab en 
je geduld als ik weer eens een pipeteerfoutje maakte, ‘jouw’ bepalingen waren cruciaal 
voor dit proefschrift.
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Aan iedereen van het ERIBA: heel erg bedankt voor de gezellige lunches, 
vrijdagmiddagborrels, groepsuitjes en sportactiviteiten. Wytse, bedankt voor jouw 
oneindige praktische (en mentale) ondersteuning. Jouw droge humor toverde dan wel 
nooit bandjes op mijn blotjes maar wel altijd een lach op mijn gezicht. Helen, Mandy en 
Renée, de toppers van team TDO, ik heb veel gehad aan onze meetings en discussies! 
Anita, bedankt voor je gezelligheid en sarcasme (ik ga nooit meer ongetraind met je 
hardlopen!). Finally, many thanks to the veterans Ale, Céline, Esther, Kees and Olga 
for the fun we had and for always being willing to help out a confused medical doctor 
holding a pipette. 

Mijn Vlaamse collega’s, ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie gastvrijheid, hulp en 
gezellige lunches op het zesde verdiep! Yannick, jij was altijd bereikbaar voor vragen 
en bereid om mee te denken of mee te doen. Je hebt me meerdere malen uit de brand 
geholpen, daar ben ik je erg dankbaar voor. Het Nederlandse (of moet ik Hollands 
zeggen?) begrip ‘Belgenhumor’ geef jij een hele nieuwe betekenis! Beste Debby, 
hartelijk dank voor de mogelijkheid die je mij geboden hebt om, toen de TDO-knockout-
muizen het niet naar verwachtingen deden, een ander project op te zetten. Ik heb 
daardoor ongelofelijk veel kunnen leren over muisonderzoek. En dan Elke, de andere 
muizenexpert! Jij wist, naast je drukke schema, altijd tijd te maken om me te helpen en 
dingen uit te leggen: heel erg bedankt! Jan, Jana en Jirka: bedankt voor de gezelligheid 
op het bureau en jullie geweldige hulp met de muizen. Tot slot Tinne, bedankt voor de 
leuke geen bokes. Ik wil je heel erg bedanken voor je hulp bij mijn projecten! 

Beste Bennard, het is alweer even geleden maar ik heb genoten van onze samenwerking. 
Heel erg bedankt voor je begeleiding tijdens mijn masterscriptie.  

Aan al mijn vrienden: sommige van jullie waren altijd flink in de war over wat ik nou 
precies aan het doen was al die jaren. Ik hoop dat dit boekje daar wat duidelijkheid over 
kan geven en vertrouw er dan ook op dat jullie het van voor tot achter zullen lezen. 
Edwin, Fedde, Jans, Jurjan, Martijn, Olivier, Robert en Tom, ik ken jullie nu mijn 
halve leven en ik hoop dat dat alleen maar langer wordt. Ik heb (bijna) alleen maar 
goede herinneringen aan onze avonden, weekenden, voetbalwedstijden, vakanties en 
AVO’s. Arend, Bas, Bram, Donnie, Edwin, Nick en Wytse, nog net zo wansmakelijk 
als vroeger! Bedankt voor de vele gezellige woensdagavonden en het verrijken van 

137719_sorgdrager_binnenwerk_2.indd   187 19/09/08   21:40:22



188

Acknowledgements

mijn kantoorjargon. Farnaz, Naomi en Stan (en Arend en Edwin), ik hoop nog veel 
gehaktkoeken met jullie te mogen eten (maar dan misschien vegetarisch?) tijdens onze 
geweldige weekendjes Weg. Dorien, Ignas, Leonie, Leonie, Mark, Raquel, Saskia en 
Tom, bedankt voor een geweldig bestuursjaar en de leuke dingen die we sindsdien met 
z’n allen zijn blijven doen! Jurian, Herman, Matthijs, Marc, Rick en Thijs, uit liefde voor 
bier of gewoon goed gezelschap? Dankzij jullie waren de colleges nooit saai. Last but not 
least, Jan en Frank, we kennen elkaar nog maar kort maar dat zegt natuurlijk helemaal 
niets, ik kijk er naar uit om jullie weer te zien in Nederland!

Chers Nathalie, Pierre, Felix et Lisa, je suis très chanceux de vous avoir comme que 
beaux-parents, beau-frère et belle-soeur (sort of right Lisa ?). Désolé d'emmener 
Valentine avec moi aux Pays-Bas dans un proche avenir, vous serez toujours les 
bienvenus à Amsterdam !

Lieve Matthijs en Karen, ondanks dat ik de laatste jaren steeds verder bij jullie vandaan 
ben gaan wonen heb ik het gevoel dat onze band alleen maar hechter is geworden. Ik 
hoop jullie, en mijn lieve neefje Lasse, veel te zien nu ik weer in Nederland woon.

Lieve papa en mama, jullie zijn er altijd voor me met wijze woorden en eerlijke adviezen. 
Als mijn leven soms wat té hectisch wordt, geeft het mij heel veel rust om te weten dat 
ik altijd op jullie kan rekenen.

My dearest Valentine, from Almelo to Antwerp and from Paris to Amsterdam, your love, 
smile and honesty will always keep me going.

137719_sorgdrager_binnenwerk_2.indd   188 19/09/08   21:40:22


	Acknowledgements



