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Voorwoord 

Cytochromen P450 zijn enzymen die een grote rol spelen bij de werking van 
medicijnen. De werking van deze enzymen staat centraal in dit proefschrift, 
waarin ik de meest belangrijke resultaten van mijn promotieonderzoek heb 
beschreven. Het onderzoek maakte deel uit van het onderzoeksprogramma 
“Chemistry of Complex Molecules”, een interdisciplinair programma dat werd 
uitgevoerd binnen de Afdeling Scheikunde van de Faculteit der Exacte 
Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In dit programma hebben 
de wetenschapsdisciplines biochemie, computationele chemie, en spectroscopie 
elkaar ontmoet om gezamenlijk meer inzicht te verkrijgen in de complexe 
processen in biologische systemen, waaronder die in cytochroom P450 
enzymen. Dit proefschrift beschrijft het computationele onderzoek naar een 
belangrijk type chemische reactie die in deze enzymen kan plaatsvinden. 
Chemische observaties van deze reacties zijn in de wetenschappelijke literatuur 
vaak ten onrechte gebruikt als bewijs voor een bepaald werkingsmechanisme 
van dit type enzymen. In dit proefschrift is gepoogd een zo objectief mogelijke 
uiteenzetting te geven van deze observaties en wat werkelijk daaruit 
geconcludeerd kan worden. Het computationele onderzoek laat zien dat 
meerdere nieuwe werkingsmechanismen ook mogelijk zijn. Dit proefschrift en de 
publicaties die zijn voortgekomen uit dit onderzoek dragen bij aan een meer 
complete beschrijving van de werking van Cytochroom P450 enzymen en 
draagt op haar beurt bij aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. 
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