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Chapter XIV

Op 15 november 2011 stortte ik mij in het avontuur wat promoveren heet. Het doel was om strak binnen vier
jaar te promoveren en gedurende het promotietraject heb ik lang de illusie gehad dat dit ging lukken. Nu zijn wij
5,5 jaar verder en blijken de laatste lootjes toch langer te hebben geduurd dan gepland. Maar ik denk dat deze
thesis het wachten waard is en dat er uiteindelijk een mooi boekje is gekomen. Natuurlijk heb ik dit niet alleen
gedaan, wetenschappelijke vooruitgang gedijd namelijk niet door individuen maar door de kracht van het
samenwerken. Dit laatste hoofdstuk biedt mij dan ook de mogelijkheid enkele mensen die hebben bijgedragen
aan de totstandkoming van dit proefschrift te bedanken.
Ten eerste wil ik Prof. Dr. Antoon van Oosterhout bedanken. In 2011 heb jij als hoofd van het ‘Experimental
Allergy and Lung Diseaseses (LIAL)’ lab mij aangenomen als PhD student. Na een korte sollicitatie procedure
kon ik aan de slag op een mooi Longfonds project geschreven door jou en Martijn. Tijdens de eerste jaren
van mijn promotietraject heb jij mij intensief begeleidt. Tijdens wekelijke besprekingen had jij de ondankbare
taak mij de grondbeginselen van het ‘wetenschapper’ zijn bij te brengen en mijn, in die tijd erbarmelijk slecht,
geschreven stukken na te kijken. Hetgeen je altijd met veel enthousiasme en geduld deed. Halverwege mijn
promotie traject kreeg jij echter de kans aangeboden om in Engeland nieuwe uitdagingen aan te gaan bij GSK.
Dit was een fantastische kans die niemand jou wou ontzeggen, al betekende dit dat jou AIO’s enigszins stuurloos
achterbleven. Toch is het contact tot aan het einde van het promotietraject goed gebleven en ben ik trots dat ik
jou nog steeds kan vermelden als mijn tweede promotor.
Bij deze wil ik ook graag mijn eerste promotor Prof. Dr. Irene Heijink bedanken. Nadat Antoon vertrokken
was nam jij het stokje over en doopte het lab om tot de ‘Experimental Pulmonology and Inflammation Research
(EXPIRE)’ groep. Vanaf het begin was je als co-promotor betrokken bij mijn project, maar na het vertrek van
Antoon intensiveerde die begeleiding dus enorm. En toen je vorig jaar benoemd werd tot professor was meteen
duidelijk dat jij mijn eerste promotor zou worden. Het is altijd fijn om met jou te werken. Het maakte niet uit hoe
druk jij het had of hoeveel documenten ik op jou afvuurde, binnen no time kreeg ik altijd alles terug, voorzien
van grondige en nuttige commentaren. Ook heb jij meegeholpen aan het schrijven mijn persoonlijk Longfonds
project waardoor ik sinds begin dit jaar weer op het EXPIRE lab werkzaam ben. Ik hoop dat dit slechts het begin
is van een langdurige samenwerking.
Dan wil ik ook graag mijn co-promotor Dr. Ir. Martijn Nawijn bedanken. Als één van de originele schrijvers
van het Longfonds project waarop in ben aangesteld ben jij vanaf het begin erg betrokken geweest bij mijn
project. Ik kon altijd rekenen op jou uitmuntende kennis over muizen, muizenstudies en het nut van genetische
studies in muizen. De talloze discussies over deze en andere onderwerpen hebben dan ook zeker bijgedragen
aan de kwaliteit van mijn werk.
Eén persoon die ook zeker niet vergeten mag worden in het rijtje begeleiders is Dr. Marco van der Toorn.
Vanaf de eerste dag heb jij mij bij het handje genomen en mij de fijne experimentele kneepjes van het vak
geleerd. Jij was nooit te beroerd om domme onwetende AIO’s, zoals ik, voor de zoveelste keer iets uit te leggen.
Een post-doc met ervaring die altijd aanwezig is op het lab, dat zou elk lab eigenlijk moeten hebben. Maar
ook voor jou kwam halverwege mijn promotietraject een kans die je niet kon laten liggen in het buitenland.
En misschien was dat wel goed, want het was toch wel eens tijd dat ik mijn experimenten helemaal zelf moest
kunnen uitvoeren. Jou onorthodoxe kijk en aanpak van wetenschappelijk onderzoek heeft mij tot op de dag van
vandaag geïnspireerd.
Ook wil ik graag Dr. Nick ten Hacken bedanken. Nadat Antoon mij in 2011 vertelde dat hij mij wel wou
aannemen zei hij dat er nog één horde te nemen was, een sollicitatie gesprek met Dr. ten Hacken. Als dat gesprek
goed zou gaan dan zou de baan ook wel goed komen. Na met knikkende knietjes het gesprek met Dr. ten
Hacken te zijn aangegaan, bleek Nick gewoon een hele geschikte en aardige man te zijn met veel verstand
van zaken. Die baan zat dus wel goed. Toen in november 2015 mijn contract als PhD student afgelopen was
kon ik weer op sollicitatiegesprek komen bij Nick, dit keer voor een post-doc positie in samenwerking met de
Analytische Biochemie. Op dit project heb ik ruim een jaar met veel plezier gewerkt en het heeft geleidt tot vele
interessante discussies over RAGE en COPD. Tevens heeft deze samenwerking geleidt tot het samen indienen
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van nieuwe subsidieaanvragen, wat hopelijk tot een langdurige samenwerking zal leiden.
Tijdens mijn post-doc jaar waarbij ik werkzaam was in de Pulmonologie afdeling in samenwerking met de
Analytische Biochemie werd ik gestald op het lab van Prof. Dr. Rainer Bischoff. Rainer heeft er voor gezorgd ik
mij vanaf het begin welkom voel in zijn groep en onze goede samenwerking heeft tot mooie resultaten geleid.
Ondanks dat ik als bioloog de besprekingen soms wel erg hard-core scheikunde vond, heb ik het erg naar mijn
zin gehad en heb ik veel geleerd. Ook deze samenwerking hoop ik nog vele jaren te mogen continueren.
Ik heb mijn onderzoek uitgevoerd binnen het Groningen Research Institute for Asthma and COPD (GRIAC).
Dit gerenommeerde instituut voor longonderzoek zorgt ervoor dat AIO’s worden opgeleid tot allround
longonderzoekers met een breed kennisgebied. Vrij uniek binnen dit soort onderzoeksinstituten heerst er een
grote mate van saamhorigheid en behulpzaamheid binnen de GRIAC. Hierdoor heb mogen samenwerken met
vele GRIAC PI’s zoals Prof. Dr. Marike Boezen (wij hebben zelfs nog samen cellen gekweekt op het lab!), Prof.
Dr. Huib Kerstjens en Dr. Maarten van den Berge. Verder heb ik input, advies en hulp gekregen bij al mijn
projecten van alle (zonder uitzondering) andere GRIAC PI’s. Ook wil ik de AIO’s en post-docs van het GRIAC
bedanken voor alle input bij verschillende projecten.
Het LIAL/EXPIRE lab bevindt zich binnen de afdeling Pathologie en Medische Biologie. Dit is één van de
grootste onderzoeksafdelingen van het UMCG, wat zowel voor- als nadelen heeft. Doordat er zoveel mensen
met allerlei expertises werken zijn er veel chemicaliën, apparaten en behulpzame mensen aanwezig. Maar ook
is het door de grootte vrij anoniem en is er (nog steeds) niet altijd veel samenwerking tussen de verschillende
onderzoeksgroepen. Binnen de medische biologie heb ik ook enkele organisatorische taken mogen verrichten.
Zo heb ik de labdag mogen organiseren samen met Prof. Dr. Marco Harmsen, Roelof-Jan van der Lei en
Olaf Wouters, en heb ik de Medical Biology Young Scientist Monday Morning Meetings (MBYS) een jaar lang
morgen organiseren samen met Prof. Dr. Marianne Rots, Byambaa Vanchin en (alweer) Olaf Wouters. Ook
de andere leden van de medische biologie hebben mij gedurende mijn PhD traject geholpen waar nodig/
wenselijk. In het bijzonder wil ik Prof. Dr. Peter Heeringa nog bedanken. Niet alleen heb ik van jou de eervolle
uitnodiging gekregen te spreken op het door jou georganiseerde mini-symposium over HMGB1. Maar ook wil
ik jou bedanken voor het grondig analyseren en goedkeuren van mijn proefschrift als lid van de leescommissie
van mijn proefschrift.
Maar het onderzoek beschreven in mijn proefschrift speelde zich vooral af binnen het LIAL/EXPIRE lab. Deze
onderzoeksgroep heeft een unieke sfeer waarbij het altijd ontspannen en gezellig is. Het is een hechte groep
mensen waarbij iedereen elkaar helpt wanneer nodig, wat weer leidt tot de best mogelijke onderzoeksresultaten.
Zoals gebruikelijk is binnen een onderzoeksgroep zijn er is de afgelopen jaren vele mensen gekomen en gegaan.
Toch is de groep van analisten redelijk constant gebleven. Zonder uitzondering hebben alle analisten geholpen
bij het werk beschreven in dit proefschrift wanneer ik daarom vroeg en daarvoor wil ik ze dan ook bedanken.
Een paar mensen wil ik er nog uitlichten. Jacobien Noordhoek, de strenge doch rechtvaardige moeder van het
lab. Je zorgt ervoor dat er nog enigszins orde geschept wordt in de chaos van het EXPIRE lab. Ook heb jij mij
grondig geïnstrueerd over de kunst van het celkweken, wat ervoor heeft gezorgd dat ik nog steeds zelden een
infectie in mijn celkweken heb. Harold de Bruin, jij vindt alles interessant en weet overal wel wat van af, dit heeft
geleidt tot vele interessante gesprekken en discussies. Jij bent ook altijd bereidt te helpen en mij van (gewenste)
adviezen te voorzien. Ook ben jij belangrijk voor de goede sfeer op het lab, dus hou dat vast! Uilke Brouwer,
de andere helft van het dynamische duo Harold en Uilke, welke zelfs samen naar mijn nachtelijke schmink en
schreeuw escapades zijn komen kijken. Je bent misschien wel de hardst-werkende analist op ons lab, en of het
nou muizen, qRT-PCRs of western blots zijn, jij weet overal alle ins en outs van te vertellen. Marnix Jonker, jij
kreeg de ondankbare taak om de neutro’s uit de exacerbatiestudie op te werken via een lang en ingewikkeld
protocol nadat ik was vertrokken van het lab, sorry daarvoor. Maar het heeft wel tot een mooie publicatie geleidt.
Naast een enorme kennis en interesse in (vreemde) vogels weet je ook erg veel van vele lab-technieken en ben je
altijd bereidt om te helpen. In de loop der jaren zijn er ook wat nieuwe analisten gekomen op het EXPIRE lab en
blijven plakken, Sharon Brouwer, Djoke van Gosliga en de teruggekeerde Lisette den Boef (bedankt nog voor
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het roken van ál die muizen in de periode 2009-2011), welke naast kennis en gezelligheid ook de man/vrouw
verhouding op het lab weer een beetje in evenwicht brengen.
Het is de afgelopen jaren een komen en gaan geweest van PhD studenten op het LIAL/EXPIRE lab. Van
de mensen die aanwezig waren ten tijde van de start van mijn PhD traject in 2011 zijn de meeste inmiddels
ófwel geslaagd en vertrokken naar betere oorden ófwel bezweken onder de druk van het PhD traject. Dit zijn
in wikkekeurige volgorde, Hadi & Soheila, Ahmad, Henk, Roland, Dennie, Agnieska, Jan, Néomie en Grissel.
Een oudgediende PhD student die ontbreekt in bovenstaand rijtje is Dr. Sijranke Post. In 2009 liep ik al eens
een korte stage op het LIAL lab onder begeleiding van Sijranke waar zij mij opzadelde met de kansloze missie
om SIGN-R1 te kleuren in coupes van muizenlongen. Ondanks het gebrek aan wetenschappelijk succes was het
toch een leuke en leerzame stage en ben ik dus later teruggekomen als PhD student op het lab. Ondanks dat jij
in de stressvolle eindfase van je PhD traject zat toen ik terugkeerde bleef je altijd aardig en behulpzaam tegen
mij. Dr. Maaike de Vries, jij was ook een PhD student in 2011 toen ik begon, maar in tegenstelling tot de rest ben
jij blijven plakken op het UMCG na je promotie. Ondanks dat jou farmaceutische precisie op het lab niet strookt
met mijn losse biologische aanpak (een scheutje en een drupje in plaats van 1.667 mL en 543 μL), hebben wij
elkaar veel kunnen helpen wat zelfs heeft geleid tot een gezamenlijke publicatie. Ook nu heb jij veel geholpen
bij het afronden van mijn boekje door alle informatie betreffende lay-out en sponsoring voor de thesis door te
sturen. Ook al aanwezig als PhD student ten tijde van de start van mijn PhD traject is Laura Hesse. Wil je dat
iets goed geregeld wordt vraag het aan Laura en je weet zeker dat het goed komt. Je bent nooit te beroerd om
andere mensen te helpen, zo heb je mij bijvoorbeeld erg veel geholpen bij de muizenstudies. Maar soms ben je
zo druk bezig met andere mensen te helpen dat je vergeet dat je zelf ook nog moet promoveren (ik verwacht
dat boekje echt dit jaar nog hoor!). Ook heb ik lange tijd met jou op één kantoor gezeten. Het was even wennen
om van een Chinees die geen Nederlands of Engels sprak naar een kantoor met jou en Jitty te gaan. Maar al snel
was ik helemaal gewend en ben ik jou gaan zien als mijn grote zus op het werk. Vandaar ook dat je als paranimf
zult fungeren tijdens mijn promotie. Daarom wil ik je ook nog specifiek bedanken voor het aannemen van deze
taak. Verder zijn er gedurende mijn PhD traject ook een aantal nieuwe PhD studenten bijgekomen zoals Dennis
Kruk, Virinchi Kuchibothla en Roy Woldhuis, en ik wil jullie dan ook veel plezier wensen bij de mooie jaren als
PhD student die nog voor jullie liggen (waanzinnig toch dat je betaald wordt om proefjes te doen!?) en succes
met het afronden van je PhD traject.
Een belangrijk onderdeel van het PhD traject is het begeleiden van studenten. Zowel het geven van
colleges als het praktisch begeleiden van studenten op het lab heb ik met veel plezier gedaan. De ene student
heeft de stage met iets meer succes afgerond dan de ander (en een enkeling heeft het helemaal niet gehaald),
maar enkelen wil ik toch nog even specifiek bedanken. Jaap Lubbers, jij kwam als HBO student bij ons op
het lab en kwam onder mijn begeleiding te staan en bleef meteen 10 maand rondhangen. In deze periode
heb jij ontzettend hard en met veel enthousiasme gewerkt aan het project wat uiteindelijk chapter IV van dit
proefschrift is geworden. Waarvoor dank! Jaap werd opgevolgd door nog een talentvolle student van het HBO,
Priya Bodha. Jij hebt er voor gezorgd dat alle losse eindjes van chapter IV opgelost werden en hebt alle finale
proeven met verve uitgevoerd. Goed om te zien dat je nu een masterstudie bent gaan doen en dat je nog steeds
af en toe bij ons op het lab op visite komt. Ook nu begeleid ik weer een HBO student die na deze stage aan
haar master gaat beginnen, Lotte van Leeuwen. Ondanks dat je nog maar net bent begonnen heb ik er alle
vertrouwen in dat wij met succes een nieuw hoofdstuk maken over RAGE.
Tijdens mijn eerste post-doc project ben ik ruim een jaar gestald op het Analytische Biochemie lab van Rainer
Bischoff wat zich bevindt in het ERIBA gebouw. Ook de mensen werkzaam op dit lab wil ik allemaal bedanken
voor de fijne omgang en voor het begrip dat ik als bioloog toch echt niet meteen alle hardcore scheikunde
begrijp. In het bijzonder wil ik Frank Klont bedanken. Wij hebben een jaar lang zeer nauw moeten samenwerken
op het sRAGE biomarker project. En in mijn beleving heeft de combinatie van onze persoonlijkheden en kennis
geleidt tot zeer succesvolle uitkomsten.
Here I will write a small part of this acknowledgement section in English in order to thank all my international

202

| Dankwoord/ Acknowledgements

collaborators. Although some of them may understand the noble Dutch language, I will address all international
collaborators using the universal scientific language, English.
I would like to thank the two in Belgium residing members of the reading committee of my thesis, Prof. Dr.
Guy Brusselle and Prof. Dr. Dmitri Krysko both from the University of Ghent. Additionally, I would like to thank
Dmitri Krysko for his valuable input in our studies concerning necroptosis. You helped us designing the in vivo
studies using necrostatin-1 and with the detection method for mitochondrial DAMPs. Both studies/techniques
provided prominent data in my thesis. Next, I would like to thank Dr. Ron Korstanje for his valuable input in
both of the mice genetics studies. These studies were amongst the most time consuming, but also interesting,
chapters of this thesis and your expertise made it easier to interpret and present this complicated data.
Dr. Janette Burgess, you joined the Medical Biology department and EXPIRE lab just prior to the moment
I left the department. Nevertheless, I already noticed that your expertise on the extracellular matrix in the lungs
(a very prominent source of DAMPs!) is important for the department. Furthermore, you proved to be very kind
and helpful whatever the question is (ELISA templates, checking my CV etc.).
Halfway through my PhD project a new post-doc was imported into our lab from down-under Australia,
Dr. Alen Faiz. Not only did you join our lab but you were also joining the office. This led to many interesting
discussions and conversations. Usually about non-scientific topics like ridiculous Australian habits (eating
Vegemite voluntarily, having to check your shoes for spiders all the time etc.), about your poor skills of speaking
Dutch, or about the fear of exploding orange juice bottles but sometimes also very scientifically approved
discussions which led to various collaborations and joined publications! It is always nice to work together with
you and I hope we will continue our collaboration and friendship in the future. During my post-doc project at
the Analytical Chemistry department I got to work with another post-doc Dr. Marcel Kwiatkowski. You proved
not only to be a talented scientist but also a very interesting and nice person with an even greater passion for
music and playing drums.
Lastly, the EXPIRE lab also had some PhD students who are (still) unable to speak Dutch. First of all,
Emmanuel Osei, a PhD student all the way from Ghana. You were placed in the office together with Alen, Laura
and me. I my opinion we had a good time at the office, which was ‘gezellig’ at times but also allowed us to work
uninterrupted. I can still smell the raw herring you so nicely brought to the office way too often. You also liked
to torture us with the smell of ‘frikandellen’ and ‘kroketten’ at four o’clock when the rest of the office was very
hungry. But we also had many interesting discussions about dancing with ‘big ladies’ or religion. I was a bit wary
when I heard a PhD student from Ghana was joining our group, but you proved to be very talented and I am sure
you will succeed in science. The latter also accounts for Hataitip Tasena a PhD student from Thailand who joined
our group when I was halfway through my PhD project. Although you were mostly tucked away at the Pathology
department it was always nice to work with you. Furthermore, you are always willing to help others, which is a
good thing when you work in a research lab.
Tot nu toe heb ik alleen wetenschappers bedankt. Maar de rol voor mijn vrienden en familie in het tot stand
komen van dit proefschrift mag niet onderschat worden. Deze mensen zijn namelijk belangrijk voor de steun
en bovenal verantwoordelijk voor de broodnodige afleiding. Ten eerste heb ik tijdens mijn promotietraject
veel van deze afleiding verkregen van mijn vriendengroep uit Dedemsvaart, welke toen bestond uit Rick de
Leeuw, Marjolein Brummer, Mark Kreule, Yvonne Wolters, Erwin Aufderhaar, Joanie van der Veen, David
Hoorn en Jos Bakker. Een speciale vermelding is op zijn plaats voor Rick welke mij tijdens de eerste jaren van
mijn promotietraject elke donderdag kwam opzoeken in mijn ‘pauperflat’ in Hoogeveen, mooie tijden. Ook
moet ik natuurlijk Mark nog even extra benoemen als andere helft binnen de band Terdor. De ultra efficiënte
banddagen tijdens Koninginnedag/Koningsdag en de vele oefen- en opnamesessies zijn erg belangrijk voor mij
om alles van mij af te schreeuwen. Ook wil ik mijn mede-bandleden van Orewoet, Thijs Hemme, Niels Kuiper,
Ate de Vries en Yarno Philippie bedanken voor de vele oefensessies, opnamedagen en optredens. En natuurlijk
moet ik ook alle andere 'metal-vrienden' bedanken voor de vele feestjes en optredens doorheen heel Nederland
en daarbuiten wat mij elke week minstens één keer heeft 'afgeleid' van mijn PhD project. Het zijn te veel namen
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om hier te noemen maar jullie weten wie jullie zijn.
Ook mijn familie wil ik bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun, mijn beide oma’s (Pouwels en
Kooiker), mijn zus Tessa Ensing-Pouwels, haar man Erwin Ensing en jullie kinderen Teije en Vigo. Ook mijn
schoonfamilie kan natuurlijk niet onvermeld blijven en hebben mij altijd gesteund, Gurbe en Sophia Wiersma,
Oma Wally Halma, Boukje Wiersma en Rene de Vries. Natuurlijk mogen hier mijn eigen ouders, Roel en Ina
Pouwels, niet ontbreken. Vanaf kinds af aan hebben jullie mij gestimuleerd om goed mijn best te doen op
school, maar eigenlijk was dat helemaal niet nodig omdat ik zelf alles al zo interessant vond. Jullie hebben
mij in mijn pubertijd en daarna alle vrijheid gegeven die ik nodig was, ook als ik in jullie ogen niet altijd even
verstandige beslissingen nam. Deze vrijheid heeft ervoor gezorgd dat ik mij heb kunnen ontwikkelen tot wie
ik nu ben. Ook hebben jullie mij altijd gesteund, zowel financieel toen ik nog een arme student was, praktisch
met talloze ritjes van en naar Hoogeveen en vele andere klusjes waar ik zelf niet bedreven in ben maar bovenal
mentaal door altijd in mij te geloven.
Het beste bewaar je natuurlijk altijd voor het laatst en dat is nu niet anders. Hier wil ik mijn gezin bedanken,
mijn prachtige en lieve vrouw Valerie Rose Pouwels-Wiersma en mijn kersverse zoon Minas Thor Pouwels.
Valerie, zonder jou was dit proefschrift er niet geweest. Wij kregen verkering rond het einde van mijn studie toen
ik moest kiezen wat ik ging doen met mijn leven en dankzij jou ben ik bij het LIAL lab gaan solliciteren. Verder
ben jij een onuitputtelijke bron van kennis waar ik altijd op meegelift heb en waardoor ik alle successen ten
minste ten dele aan jou te danken heb. Verder heb jij mij natuurlijk altijd door dik en dun gesteund en samen
met jou en Minas kan ik de wereld aan. Bedankt!
Een dankwoord schrijven is een lastige taak. Zoals ik in het begin van dit hoofdstuk vermelde doe je wetenschap
nooit alleen en zijn er dus vele mensen die bedankt moeten worden. In alle chaos van het wetenschappelijke
leven is het natuurlijk mogelijk dat ik mensen vergeet te bedanken die dat eigenlijk wel verdienen. Heb jij als
lezer van dit hoofdstuk het idee dat je hebt bijgedragen, in welke vorm dan ook, aan dit proefschrift, schrijf dan
je naam op de volgende regel. Bij deze wil ik graag …………………………………………… bedanken voor zijn/
haar bijdrage aan dit proefschrift. Ten slotte wil ik nog zeggen dat vele mensen mij vertelden voordat ik begon
aan mijn PhD traject dat promoveren een zware weg zou zijn met vele ups en downs. Dit zal voor sommige
mensen zeker zo zijn maar ik heb het vooral ervaren als een fantastisch avontuur waarbij je betaald wordt om je
hobby uit te voeren. Proefjes doen en praten/schrijven over de uitkomsten wat is er nou leuker dan dat?
Simon D. Pouwels
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