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Dankwoord

Promoveren doe je niet alleen. Dat is gemakkelijker gezegd dan in een dankwoord
uitgedrukt. De nauwkeurigheid waarmee dit gedeelte gelezen wordt, (voor velen nog
steeds het éérste wat gelezen wordt, ondanks de vele hints; en bij deze nog maar
eentje) vereist de nodige schrijfvaardigheid. Niet verstandig om dit dus te schrijven in
de drukke periode van de laatste loodjes. Vandaar dat een groot deel van dit
dankwoord geschreven is onder het rustieke genot van de Cypriotische zon met idem
‘bakkie’ koffie.

Allereerst bedank ik mijn promotor Peter Jansen. Peter, je enthousiasme en
voortvarendheid hebben als katalysator gewerkt in de voortgang van het onderzoek en
niet in de laatste plaats ook bij de afronding van het manuscript en de planning van de
promotiedatum. Dat een ‘witte jas’ zo veel van wetenschappelijk onderzoek afweet is
een blijvende herinnering. Liesbeth, als tweede promotor zorgde jij er voor dat de
kankergerelateerde kant van het onderzoek niet uit het oog verloren werd. Dank voor
de snelheid en nauwkeurigheid van correctie van manuscripten. Zelfs de kleinste
foutjes wist je er uit te halen. Als er iemand dank verschuldigd is, is het Michael
Müller. Michael, als directe begeleider had je altijd wel een oplossing als we (weer)
eens een probleempje hadden. En zoals ik al eens eerder zei: je bent een ‘toffe gast’
(helaas heb ik voor dit plat Utrechts geen Duitse vertaling). Proficiat met het feit dat je
nu ook met “hooggeleerde opponent” aangesproken mag worden en veel succes in
Wageningen! Han Moshage, hoewel je niet direct bij mijn onderzoek betrokken was,
heb je veel betekend voor de infrastructuur op het lab. Je (alom)tegenwoordigheid (“is
mijn naam genoemd??”) was een belangrijke bijdrage aan een ontspannen sfeer op het
lab en daarbuiten.

Een aantal mensen heeft mij ‘ingewijd’ in het MDL-lableven. Thera Vos, bedankt
voor het wegwijs maken op het lab en de hulp bij de computersoftware. Han Roelofsen
voor de rustige waarop je mij door de wirwar van de extra knopjes en functies van de
confocaal hebt geleid die ik nog niet wist. En uiteraard onze kilometervreter Hans
Koning die mij de beginselen van de transporttechniek heeft bijgebracht die een
belangrijke basis vormden voor veel werk in dit proefschrift.

Mensen van het Oncologielab, bedankt voor jullie bijdrage aan dit proefschrift.
Speciale dank gaat uit naar Edith Nienhuis. Edith ik heb bewondering voor je dat je
ondanks soms minder prettige omstandigheden toch de nodige hoeveelheid werk wist
te verzetten. Phuong Le, als ‘stille’ kracht was je een onmisbare schakel in de MTT-
assays en de aanvoer van grote hoeveelheden cellen, bedankt!

Mijn student Inge Krikken bedank ik voor haar inzet en prettige samenwerking.
Inge, met jouw ‘flesjesmethode’ heb je een belangrijke bijdrage geleverd aan
hoofdstuk 7. Gelukkig ben je toch weer ‘bekeerd’ tot het labwerk.

Promoveren is leuk, maar als dat in een prettige werkomgeving is, is het nog veel
leuker. Veel mensen hebben daaraan bijgedragen in de vorm van koffiepauzes,
beruchte bieravonden, borrels, feestjes, Lauwerslopen, zwem- en schaatsavonden
(waarbij de eersten voor mij meestal wat succesvoller waren), Diplomacy, dan wel
andere vormen van het creëren van een prettig sfeertje. Allereerst de MDL-Post-
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doc/AIO/OIO/analisten crew. Olaf (“effe een bakkie doen?”), vraagbaak Guido (“’k
heb even een vraagje”), Jenny (op naar jouw promotie, succes!), Marieke (“jeetje!”),
‘knuffeldier’ Jacqueline, Mariska, (“Oke dan!”), ‘scheurijzer’ Manon (nog maar een
keertje carten?) en Janette (Tankje wol!). En niet te vergeten de hiervoorgenoemde ex-
MDL’ers. De mensen van Kindergeneeskunde in heden en verleden, (please check
your name), Anke, Anniek, Arjen, Baukje, Christian, Coen, Deanna, Folkert, Frans,
Henk, Henkjan, Juul, Lorraine, Mini, Nynke, Peter, Renate, Renze, Rick, Robert,
Thorsten, Tineke, Tomoji, Vincent, en als je niet genoemd bent dan bij deze, en verder
alle andere ‘bewoners’ van CMC 4 en 5. Last but not least de reeds bij name
genoemde dames (of moet ik zeggen kipjes, naar aanleiding van het lied op onze
bruiloft?) van de AIO-kamer, bedankt voor de gezellige babbels.

De jongens van EM-fotografie, Bert, Dick en Peter, wil ik bedanken voor het vele
fotowerk, de mensen van het isotopenlab voor het tellen van de gigantische
hoeveelheden telpotjes en de secretaresses Gonny, Petra en Willy voor het nodige
papier- en regelwerk.

Leden van de beoordelingscommissie, prof. dr. J. Lankelma, prof. dr. D.K.F. Meijer
en prof. dr. D.S. Postma, ben ik erkentelijk voor de snelle en positieve beoordeling van
het manuscript.

Guido en Klaske, bedankt voor jullie hulp in de laatste periode en alvast bedankt dat
jullie mij als paranimfen willen bijstaan tijdens het ‘uur der laatste loodjes’.

En voor diegene die nu niet bij name genoemd zijn, maar dat wel graag hadden
gezien: BEDANKT!

Members of Snow Brand ERL, thank you for your support during those (very) busy
past months.

Vrienden van CWO en NSSB, jullie zorgden voor de onmisbare muzikale
ontspanning. Lekker om af en toe eens stevig (stoom af) te blazen. Bedankt voor deze
perfecte afleiding tijdens deze promotiejaren. Gelukkig kan ik nog een tijdje mee
‘toeteren’. Hoewel hij zo graag erbij had willen zijn kan degene die mij het musiceren
heeft bijgebracht de promotie niet meemaken. Dit proefschrift is dan ook aan hem
opgedragen.

Familie, schoonfamilie, vrienden en kennissen bedankt voor jullie belangstelling
tijdens deze jaren van onderduiken op het lab en in de schrijfruimte, ik ben er weer.
Pa en ma, hoewel het voor jullie af en toe abracadabra was waar ik me mee bezig
hield, zijn jullie door jullie warme belangstelling één van de meest stimulerende
factoren geweest tijdens de studie en dit promotieonderzoek. Zonder jullie was dit
proefschrift er trouwens nooit gekomen, het is dan ook voor jullie.

Lieve Ellis, jij bent de enige die echt weet hoe veel je voor mij betekent. Laten we
dat zo houden. Bedankt voor ALLES!






