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Dankwoord

Dit proefschri� had natuurlijk nooit tot stand kunnen komen zonder de geweldige

input van velen. Ten eerste wil ik alle patiënten bedanken, die ondanks hun zware

ziekte toch materiaal hebben afgestaan waarmee wij onderzoek kunnen doen.

Patiëntenmateriaal blij� voor fundamenteel onderzoek cruciaal en is van onschat-

bare waarde om meer te weten te komen over leukemie.

Mijn promotors Edo Vellenga, Jan Jacob Schuringa en Wim Quax wil ik van

harte bedanken voor de fantastische begeleiding in de afgelopen jaren.

Edo, uw deur stond altijd open en we konden makkelijk over allerlei zaken van

gedachten wisselen. Uw management in de projecten is een voorbeeld voor mij.

Van de ene kant had ik de vrijheid om experimentele keuzes te maken, en van de

andere kant zorgde het handhaven van structuur en focus ervoor dat we enkele

mooie artikelen hebben kunnen schrijven. Verder is uw kennis over de literatuur

erg uitgebreid en hebben we zo mooi onze data kunnen linken aan allerlei recente

maar ook oudere studies.

JJ, jouw wetenschappelijke kennis en de interpretatie van eigen of gepubliceerde

data zorgde altijd voor nieuwe inzichten waardoor ik met veel enthousiasme weer

naar de labtafel ging. De gezamenlijke meetings met jou en Edo zijn eigenlijk een

must voor elke PhD student. Vanuit twee verschillende kanten werd er naar mijn

data gekeken wat er voor zorgt dat ik met een kritische, maar ook ruimere blik naar

mijn data ging kijken. Bedankt hiervoor!

Wim, ik denk dat u mijn vraag over welk onderzoek er in Groningen gedaan

werd (die ik elf jaar geleden tijdens de open dag stelde) volledig hee� beantwoord.

U bent de eerste die mij enthousiast hee� gemaakt voor onderzoek en ik wil u

bedanken voor de steun in de afgelopen jaren.

De leden van de leescommissie wil ik bedanken voor het beoordelen van mijn

proefschri�.

Zonder geld waren al deze onderzoeken niet mogelijk geweest en daarom wil ik

graag het Ubbo Emmius Fonds bedanken voor de �nanciële steun. Dit project was

onderdeel van een ‘twin project’ en ik wil graag Ingrid van Roosmalen en Frank

Kruyt bedanken voor de samenwerking. Verder wil ik het Tekke Huizinga Fonds

en de Jan Kornelis de Cock Stichting bedanken voor hun �nanciële steun.

De drie ervaren mannen van het lab, Bart-Jan, Hein en Vincent, hebben een

grote bijdrage geleverd aan dit proefschri�. Voor alle grote en kleine praktische

vragen hadden jullie altijd tijd en het antwoord leidde vaak tot nieuwe proeven en
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inzichten. Vincent, het was niet alleen handig maar ook hartstikke �jn om jou als

buurman te hebben en ik waardeer jouw hulp enorm. Bedankt!

Mijn co-auteurs wil ik allemaal bedanken voor hun input in de verschillende

studies. Zonder jullie zouden deze artikelen nooit zo goed tot stand gekomen zijn.

Lieke, mooi dat we samen een experimenteel hoofdstuk hebben kunnen schrijven.

Rita en Carlos, bedankt voor alle hulp. Jenny, jij was een goede steun bij alle

dierexperimenten. Annet, je hebt top werk geleverd bij de genexpressie-studies.

Hein, op deze manier konden jouw oude experimenten toch mooi gepubliceerd

worden. Marco, bedankt voor de samenwerking tijdens het laatste project (in de

discussie beschreven). Ik hoop dat we hier nog een artikel uit kunnen krijgen!

Henny, �jn dat we dierexperimenten konden samenvoegen zodat we een optimaal

rendement uit een experiment konden halen (in de discussie beschreven). Hopelijk

kunnen we die data ook nog publiceren.

Alle collega’s bij de maandagochtendbespreking wil ik bedanken voor hun

mening over mijn data waardoor ik vanuit andere velden inzicht kon krijgen in

mijn onderzoek.

Sylvia en Else wil ik bedanken voor alle secretariële ondersteuning.

Roelof-Jan, Henk en Geert, bedankt voor de hulp en de gezelligheid tijdens het

sorteren.

Iedereen in het lab van de Experimentele Hematologie, en natuurlijk ook de

collega’s van de Farmaceutische Biologie enKinderoncologie, wil ik verder bedanken

voor alle input, maar ook vooral voor de leuke tijd en plezier op het lab! Goede

wetenschappelijke resultaten kunnen nooit gehaaldworden zonder deze fantastische

werksfeer, bedankt! Harm-Jan, in één jaar PSV kampioen en FCGroningen de beker,

wie had dat durven dromen. Marco, ‘een gitaar in de nacht’ blij� een vrijdagmiddag-

klassieker. Antonella, lasagne uit een pakje is ook lasagne. Pallavi, het blij� leuk

om ‘nait soezen moar deurbroezen’ met een Indisch accent te horen. Marta, het

bijwonen van een NBAwedstrijd was een coole ervaring. Carolien, de orka-show bij

Sea World blij� fenomenaal. Jeanet, de enige waarmee ik tenminste nog in normaal

Brabants dialect kon communiceren, bedankt voor het opwerken van al het primair

materiaal. Je hebt mij veel werk uit handen genomen hetgeen ik erg waardeer.

Naast het onderzoek, was er natuurlijk ook tijd voor ontspanning. Alle cirkeltij-

gers wil ik bedanken voor de geweldige tijd in Groningen! Niet voor de poez!

Lieve ouders, bedankt voor alle steun en vertrouwen in de keuzes die ik gemaakt

heb. Beste broeders, ook al ben ik groter dan jullie, ik zal altijd als jonger broertje

met trots naar jullie opkijken. En deze tijd was natuurlijk nooit zo goed geweest

zonder jou, Marijke. Je bent geweldig en ik kijk uit naar ons volgend avontuur.

Matthieu


