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Dankwoord

Whohoo! Hij is af! 5 jaar werk samengevat in een handzaam boekje. Een samenvatting 
van heel veel plezier, lol, frustratie, verbazing, prutsen, teleurstelling en hoop dat het de 
volgende week toch echt beter zou gaan. En gelukkig voor jullie is een groot gedeelte 
van mijn experimenten mislukt, anders was dit boekje veel dikker geworden... Uiteraard 
heb ik al dit werk niet alleen gedaan, maar met de (broodnodige) hulp van jullie, collega’s, 
en daarvoor wil ik jullie van harte bedanken.

Allereerst De Baas, Matthijs. Tijdens ons eerste gesprek waarschuwde je dat je ‘nogal 
een sterke mening’ hebt, en dat ik daar wel mee om moest weten te gaan. Die raad 
heb ik ter harte genomen, en al snel kwam ik er achter dat onze manier van werken 
prima samengaat. Als ik na een paar weken pielen achter de setup met m’n resultaten 
kwam aanzetten, wist jij altijd met één vraag de vinger op de zere plek te leggen. Onze 
discussies op woensdagmiddag waren eigenlijk altijd motiverend, juist omdat ik wist dat 
m’n beste beentje voor moest zetten om jouw te overtuigen. Tegelijkertijd wist ik ook 
dat als ik jou overtuigd had, dat het dan waarschijnlijk wel goed zat. Jouw enorme drive 
om wetenschap te bedrijven is bewonderenswaardig en meeslepend, en heeft mij mede 
gemotiveerd om door te gaan in dit gekke vak. Ik heb al die tijd met veel plezier met 
je gewerkt, en je hebt me een stukje Amsterdamse bravoure bijgebracht dat ik als Fries 
jochie uit de klei goed kan gebruiken, zeker ook in de wetenschap. Bedankt!

Mijn tweede Baas. Ruud, jij vormt een onmisbare aanvulling op Matthijs. Je weet feilloos 
alle details van een project in te vullen, en een gesprek met jou is zonder uitzondering 
bijzonder motiverend. Als ik weer eens met een mislukt proefje bij jou kwam aanzetten 
(met zo’n grafiekje zonder sterretjes er op), dan wist jij altijd wel 1 of 2 (of 3, of 4, of 
5...) experimenten te bedenken om het weer op de rails te krijgen. Je niet aflatende 
enthousiasme werkt bovendien enorm aanstekelijk. Bedankt!

Aangezien 99% van al m’n data vergaard is op de microscopen op het lab, ben ik heel 
veel dank verschuldigd aan de mannen die deze setups in elkaar zetten en (helpen) 
onderhouden. Jurjen ‘Microscopy Man’: vele malen heb je me uit de brand geholpen met 
kleine en grote problemen van mijn opstelling. Opvallend genoeg is info als ‘hij doet het 
niet’ voldoende voor jou om het probleem te isoleren en op te lossen. Daarnaast heb 
ik met heel veel plezier met je samengewerkt bij de ontwikkeling van de phenotyper 
software in Matlab. Een bijzonder leerzame tijd, waarin ik geleerd heb hoe je zo’n groot 
project aanpakt, en hoe je van een setje losse scriptjes een geolied programma kan 
maken dat monsterlijke hoeveelheden data kan verwerken. Bedankt voor al je hulp!

(Super)Hans, onmisbaar voor alle electrofysiologie experimenten. Voor iedere ephys 
vraag heb jij een passend antwoord paraat. Niet zelden kwam deze oplossing achter 
uit een laadje of opbergkast, waar je nog een boekje uit begin jaren ‘80 had liggen, 
dat beschreef hoe je met toxine X stroom Y in celtype Z kan blokkeren. Uiteraard werkt 
dit vele malen beter dan dat fancy spul dat Sigma me probeerde aan te smeren... Ook 
voor alle technische vragen wist je de makkelijkste, snelste en goedkoopste oplossing. 
Bedankt!
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De analisten, bedankt voor al jullie onmisbare ondersteuning tijdens al m’n experimenten. 
Jullie vormen het hart van het lab, en zijn tevens de onvervalste sfeermakers die de 
stemming er in houden. Desiree, week in week uit heb je cellen voor me uitgezet, en 
hiermee heb je stilletjes (nou ja, stilletjes ...) misschien wel de grootste bijdrage geleverd. 
Bedankt! Joost, bedankt voor die talloze malen dat je ff snel 20+ staartjes voor me hebt 
gegenotypeerd, de constructen die je in elkaar hebt gedraaid, de biertjes, je grappen 
en grollen, en nog veel meer. Ingrid, thanks voor het bij elkaar tiefen van al die blotjes, 
kloontjes en kweekjes. Robbert, bedankt voor al die plasmides, LIPs, SIPs & AAVs, je hebt 
inmiddels genoeg virussen gemaakt om de gehele wereldpopulatie van GFP te voorzien 
(zou dat leuk zijn, al die groene hoofdjes?). Bastijn, jouw grootste bijdragen waren ongein 
en kattekwaad, gewoon top dus. Frank, bedankt voor alle genotyperingen. Joke, bedankt 
voor het streng doch rechtvaardig beheer van de muizen, en het onmisbare histologie 
advies. Chris, Bert en de rest van het muizen-team: iedere week een syt nestje, top! Ook 
voor de rest van de analisten, hartelijk dank voor jullie inzet!

Guus en Ronald, bedankt voor jullie hulp bij het Menin project. Het is niet geworden 
wat we voor ogen hadden, maar dat heeft zeker niet aan jullie input gelegen! Christina, 
thanks a lot for all your help with the immunocytochemistry on menin cells! I hope you 
learned as much as I did during your internship on the lab.

Het doc2 patch team: de lange dagen (en nachten) met z’n allen doorpatchen was 
onvergetelijk (waarom komt het goede nestje toch altijd met kerst?). Hoewel ik in de 
weken daarna geen mini trace meer kon zien, was het zeker de moeite waard woor zo’n 
paper!

De overige collega’s binnen FGA en het CNCR, hartelijk dank voor al jullie input en 
gezelligheid. De patchers, bedankt voor het delen van ervaringen, frustraties, ephys 
mysteries en oplossingen. Rocio, thanks for sharing all those syt and triple cultures. Els, 
bedankt dat je ons allen een beetje in het gareel hebt gehouden. Sophie, bedankt voor al 
je statistiek input! All the other aios & postdocs, in particular the kippenhok, Greg, Tony, 
Esther, Lieke, Jan, Cillian and Martine, thanks for all your input, discussions, joy, jokes and 
much more....!

Mijn paranimfen, Jeroen & Joost, ontzettend tof dat jullie dit voor me doen. Jeroen, jij 
weet als geen ander een portie flauwekul op waarde te schatten, en dus met jou als 
kamergenoot voelde ik me meteen thuis. Joost, je bent niet alleen de grote gangmaker 
van het lab, je bent ook een onwijs toffe gozer. Met z’n drieeën hebben we al menig 
speciaalbiertje gedronken, en ik hoop dat er nog vele volgen!

Marcel & Harm-Jan, jullie zijn al vele jaren m’n beste maten, en het is een genot om met 
jullie de passie van “de 5 S-en” (Synths, Snacks, Saus, Speciaalbier & Slechte films) te 
delen. Met z’n drieen ff de boel de boel laten (met als voorlopig hoogtepunt Appelscha) 
is onmisbaar!  Marco, het is heerlijk om eens in de zoveel tijd alles ff met jou alles te 
relativeren, en om te zien dat je met biologie ook een echte baan kan krijgen ;).
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M’n familie, pa & ma. Hoewel het me nooit echt gelukt is om uit te leggen wat ik doe 
(‘iets met muizen’), zijn jullie er altijd voor me, en hebben jullie me altijd onvoorwaardelijk 
gesteund. “Kuuroord” Britsum, inclusief goed bevolkt clubhuis, voelt iedere keer weer 
als thuiskomen. Jullie steun betekent heel veel voor me! Stephan, broer! Je bent een 
enorm toffe kerel en een avondje flauwekul met jou is onbetaalbaar! Dat we nog maar 
veel lol samen mogen hebben. Oma, bedankt voor alle steun en het broodnodige stukje 
Grunniger nuchterheid. Deze is ook voor u en voor opa!

Als allerlaatste, en natuurlijk allerbelangrijkste, mijn lieve vrouw Asiya. Dear Asik, beyond 
anything, meeting you was the very best of my PhD. There’s no substitute for your support 
(not even cheese ;). I’m looking forward to many years to come together, in Boston or 
whichever place we end up. I love you!! 

Arthur
Amsterdam, januari 2013
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Curriculum vitae

Nederlandse versie
Arthur Pier Hermanus de Jong werd geboren op 7 december 1983 geboren te Leeuwarden. 
In 2002 behaalde hij zijn VWO diploma aan het Christelijk Gymnasium Beyers Naude in 
Leeuwarden, waarna hij begon aan de studie Biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
In 2005 behaalde hij aldaar zijn Bachelor diploma in de specialisatie Medische Biologie. 
Tijdens een 7 maanden durende stage in 2005-2006 op de afdeling Medische Fysiologie 
op het UMCG, onder leiding van professor Erik Boddeke en doctor Knut Biber, onderzocht 
hij response van van gliacellen op de chemokine CCL21, dat door zenuwcellen wordt 
afgegeven bij hersenschade. In 2007 vervolgde hij het onderzoek aan neuron-glia 
interacties op het Instituto Cajal in Madrid onder leiding van professor Alfonso Araque, 
waar hij onderzocht hoe astrocyten in de substantia nigra reageren op de locale afgifte 
van dopamine. In 2008 ontving hij zijn Master diploma in de Medische Biologie aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Tussen 2008 en 2012 deed hij zijn promotieonderzoek naar 
de regulatie van presynaptische sterkte op de afdeling Functionele Genoomanalyse op 
de Vrije Universiteit in Amsterdam, onder leiding van professor Matthijs Verhage. De 
resultaten hiervan zijn beschreven in dit proefschrift. In het voorjaar van 2013 verhuist 
hij naar Boston (Verenigde Staten), om postdoctoraal onderzoek te gaan doen aan 
Harvard Medical School op het laboratorium van doctor Pascal Kaeser. Dit onderzoek zal 
zich toespitsen op het eiwit RIM, dat een centrale positie inneemt in de organisatie van 
synapsen.
 
English Version
Arthur Pier Hermanus de Jong was born on the 7th of December 1983 in Leeuwarden, the 
Netherlands. In 2002 he received his high school diploma at the Christelijk Gymnasium 
Beyers Naude in Leeuwarden, after which he started to study Biology at the University 
of Groningen. In 2005 he received his Bachelors degree in Medical Biology. During 
a 7-month internship in 2005-2006 at the department of Medical Physiology at the 
University Hospital of Groningen, supervised by professor Erik Boddeke and doctor 
Knut Biber, he investigated the response of glial cells on the chemokine CCL21, which is 
released by nerve cells after brain damage. In 2007 he continued his research on neuron-
glia interactions at the Instituto Cajal in Madrid, supervised by professor Alfonso Araque, 
where he investigated how astrocytes in the substantia nigra respond to locally released 
dopamine. In 2008 he received his Masters degree in Medical Biology at the University 
of Groningen. Between 2008 and 2012 he did his PhD research on the regulation of 
presynaptic strength at the department of Functional Genomics at the VU University in 
Amsterdam, supervised by professor Matthijs Verhage. The results of this research are 
described in this thesis. In spring 2013 he moves to Boston, USA, to perform postdoctoral 
research at Harvard Medical School at the laboratory of doctor Pascal Kaeser. This research 
will focus on the protein RIM, which has a central position in the organization of synapses.
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