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DaNKWOOrD

Joost Kluiver



Als een van de laatste onderdelen van dit proefschrift natuurlijk een dankwoord, dat zeker 
niet mag ontbreken. Om in visserstaal te spreken, “de laatste loodjes”, die geen al te zware 
dobber meer zouden moeten zijn… Ik zal proberen er geen visserslatijn van te maken maar 
wil toch zeker een aantal mensen bijzonder bedanken zonder wiens hulp, steun en bijdrage 
dit proefschrift er zeker niet gekomen was. 

Allereerst wil ik mijn copromotores dr. Anke van den Berg en dr. Bart-Jan Kroesen en 
promotor prof. dr. Sibrand Poppema bedanken. Anke, jouw open en enthousiaste wijze 
waarmee je mij de afgelopen jaren hebt begeleidt heb ik altijd als erg prettig ervaren. Als 
er resultaten waren om te bespreken dan kon dat altijd en uiteindelijk werden we het altijd 
wel eens over het vervolg. Je hebt mij vaak op de juiste manier weten te prikkelen en mij 
op mindere punten helpen te verbeteren. Ik hoop dat we nog vaak zullen samenwerken. 
Bart-Jan, jij hebt mij tijdens mijn eerste afstudeerstage als biologie student al goed warm 
laten draaien voor het doen van onderzoek. Ik ben zeer blij dat jij ook bij mijn promotie 
onderzoek betrokken bent geraakt. Dat heeft zeker zijn vruchten afgeworpen! Sibrand, jouw 
inzet, meedenken en natuurlijk het gezamenlijk beoordelen van vele coupes waren onmis-
baar voor mijn promotie waarvoor grote dank. Ik zal de emails van de razende reporter uit 
China/Canada/Korea/Verenigde staten/etc… missen!

I would like to thank the members of the reading committee, prof. dr. P.M. Kluin, prof. dr. 
R.F. Jarrett and prof. dr. R. Küppers for their positive judgement of this thesis. Dear Ruth, 
I would also like to thank you that I was part of a very nice and stimulating Glasgow-Gron-
ingen collaboration. I am sure that it will result in a great publication (Alice, good luck on 
handling those tags and all the best on preparing your thesis!). Dear Ralf, I am also very 
grateful for your and Ines willingness to collaborate with us. In addition, I would like to 
thank you for your very useful suggestions and comments on the resulting manuscript. 

Al het werk in dit boekje heb ik zeker niet allemaal alleen gedaan, daar hebben diverse 
mensen een steentje (of vele) aan bijgedragen. Als eerste wil ik daarvoor Debora (h?) be-
danken die als analist vanaf het begin bij dit project betrokken was. Debora, zonder jouw 
enthousiasme, harde werken en meedenken met het project waren we nooit zover gekomen. 
Gelukkig was er ook altijd ruimte voor een gezellig praatje. Je hebt nu samen met Edwin je 
eigen kleine geluk waar ik jullie heel veel plezier mee wens! Ook heb ik veel te danken aan 
de bijdrages van Tjasso en Geert. Tjasso, je harde en vooral ook ontzettend snelle werken 
(rondje 31.2 over de gang?) waardeer ik zeer. Ik hoop dat de plaatselijke FC komend jaar 
ook weer hoog eindigt (zolang het maar onder AJAX is), en verder natuurlijk Ron Jans voor 
president! (volgens mij is er in de VS nog iemand hard aan vervanging toe…). Geert, ik 
heb jouw hulp en bereidheid tot meedenken en praten over de beste opzet of analyse van 
experimenten altijd zeer gewaardeerd. Nog maar weer eens kleiduif schieten met de PBB 
(de afkorting blijft binnen de PBB denk ik maar)? Rikst Nynke, bedankt voor jouw hulp 
en je bereidheid tot bijspringen als de nood aan de man was. Lydia bedankt voor de pret-
tige samenwerking die heeft geresulteerd in hoofdstuk 3. Leuk en gezellig dat we nog even 
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overburen zijn geweest! Marcel Boot en Arjan Diepstra ook bedankt voor de samenwerking 
vooral in het begin van mijn promotie onderzoek. Van de medische genetica wil ik graag 
Klaas Kok en Pieter van der Vlies bedanken voor het CGH gedeelte. Klaas, jouw kritische 
meedenken en bespreken van de resultaten, is het manuscript zeker ten goede gekomen. 
Ook zijn er diverse stagaires en studenten die hard hebben gewerkt aan dit project. Dit war-
en Heleen Rienstra, Theresia Koekoek, Maike Pegge, Sander van Putten, Manon Lemkes, 
Erwin Bouwman, Tim van den Ende en Inge Heite. Allemaal zeer bedankt daarvoor! Voor 
het vele sequencen wil ik Matthieu Platteel graag hartelijk bedanken en Geert Mesander en 
Henk Moes voor het assisteren bij de FACS en Moflow. Pieter Klok en medewerkers van 
het CDL bedankt voor de gezellige uurtjes daar. Roel Morales en Richard List, mooi dat 
jullie altijd weer die “ellende van Bill Gates” op de rails hebben gekregen voor mij.

Tijdens mijn promotie onderzoek zijn er ook de nodige kamergenoten gepasseerd die voor 
veel gezelligheid hebben gezorgd. Cigdem, bedankt voor de leuke tijd en je hulp bij mijn 
vele klinische/pathologische vragen. Renata (onze paarse, hardlopende AIO), heel veel suc-
ces en plezier met je nieuwe baan bij de PPD. Judith, Andre, Nils, Evert-Jan, Ewerton, Miao 
en Lu-Ping ook bedankt voor de mooie tijd. Verder waren er natuurlijk nog vele collegá s bij 
de pathologie die er mede voor hebben gezorgd dat mijn AIO-tijd bij de pathologie een hele 
leuke is geweest. Johan, Jeroen, Marije, Eugenia, Mirjam B, Wouter, Michiel, Shangyou 
He, Mirjam M, Lorian, Jenny, Sicco, Inge, Klaas, Sippie, Haukeline, Rinny, Karine, Jane, 
Conny en Ed bedankt hiervoor! Johan, jouw hulp bij het vormgeven van dit boekje was 
onmisbaar, het resultaat mag er zijn! Samen met Sebastiaan waren jullie ook onderdeel van 
het altijd gezellige koffietrio van de brug. Sebastiaan, ook bedankt voor alle gein en ongein 
en heel veel succes in Philly. 

Buiten het werk om wil ik graag mijn familie en vrienden bedanken voor hun steun en 
interesse. Ook al valt het niet altijd mee om uit te leggen: “Wat heb je gedaan vandaag? 
Nou euhhh… Oh ja, kweekjes zetten en buisjes vullen zeker…”. Alle korfballers en aanver-
wanten bedankt voor de mooie tijd, ik reken erop dat er nog een webcam komt te staan in 
de kantine! De familie Zitman bedankt voor alle interesse, behulpzaamheid en gezelligheid 
maar natuurlijk ook voor de gastvrijheid voor de laatste weekjes in Nederland! Rutger en 
Arina, bedankt voor al jullie gezelligheid en belangstelling. Henk, jouw enthousiasme en 
interesse heb ik altijd zeer gewaardeerd. Ik heb bewondering voor de wijze waarop je in 
het leven staat. 

Als laatste wil ik mijn vrouw Majella bedanken. Al bijna 8 jaar samen en nu een paar 
maanden getrouwd, en het voelt nog steeds als een droom bij jou. Majella, ik ben je 
ontzettend dankbaar dat je samen met mij in het Amerikaanse avontuur wilt stappen. Ik 
weet zeker dat wij samen de hele wereld aan kunnen. Wat mij betreft is het nu voor ons 
“California love”!
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