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Dankwoord

Na 5 jaar onderzoek gedaan te hebben op het NKI komt het einde van mijn promotieperiode nu 
wel erg dichtbij... en kijk er met plezier op terug! Ik ben in deze 5 jaar als wetenschapper en persoon 
veel gegroeid, met dit (toch wel mooie ) boekje als resultaat. Veel mensen hebben bijgedragen - 
wetenschappelijk of anderszinds - aan de totstandkoming van de inhoud van mijn proefschrift en ik 
wil hier een aantal in het bijzonder bedanken.

Allereerst mijn promotores Jannie en Marcel. Bedankt dat ik de mogelijkheid heb gekregen om aan dit 
project te mogen werken. Ik heb genoten en enorm veel geleerd van de diversiteit die het translationele 
kankeronderzoek met zich meebrengt en hoop dit ook in de toekomst te kunnen voortzetten. Jannie, 
de meeste experimenten en besprekingen vonden bij jou op de afdeling Immunolgie plaats. Jouw 
grote hoeveelheid aan kennis, enthousiasme en gedrevenheid voor de wetenschap hebben denk ik 
alles uit mij gehaald wat ik in huis had. Jij hebt me voor een groot gedeelte gevormd, en ben jou 
hier heel dankbaar voor! Marcel, jij ook bedankt voor alles! De klinische relevantie van dit onderzoek 
was altijd erg groot door jouw speciale positie tussen kliniek en onderzoek. Dit is voor mij een sterke 
motivatie om onderzoek te doen en haal hier veel energie uit.

Verder wil ik een aantal collega’s bedanken die mij de ins en outs van proeven doen geleerd hebben. 
Evert, bedankt voor al jouw hulp bij de biochemische experimenten, het beantwoorden van alle 
‘kleine vraagjes’ en jouw aanwezigheid! Het zal een stukje stiller worden in Melbourne... Stephen, 
thank you for always being friendly and staying patient when I needed cloning, RNAi, cell culture or 
other advice! Esther, de zorgvuldigheid waarmee jij experimenten uitvoert zal ik altijd onthouden 
en ben blij dat ik dit van jou heb kunnen leren, bedankt! Rogier, dank je wel voor het helpen met 
muizenproeven, en - belangrijk voor het uiterlijk van dit boekje – al jouw hulp met Photoshop en 
InDesign! Chiel en Victor, we zijn met z’n drieën bijna tegelijk begonnen, samen naar congressen 
en AIO retraites geweest. Heel erg bedankt voor jullie input, hulp (jij vooral nu met het ‘FLIP’ verhaal 
Chiel) en gezelligheid! Elise, Yanling, Sabine en ook de rest van de Borst groep bedankt voor alles!

Ook ‘mijn’ studenten, vooral Merel en Marah, heel erg bedankt voor jullie inzet en enthousiasme! Het 
was super om jullie te begeleiden en het heeft in allebei de gevallen geleid tot een co-auteurschap. 
Heel veel succes in jullie verdere carrière!

Peter, de andere Jacobs leden,  en alle anderen van H7/B3, bedankt voor de geweldige sfeer op de 
afdeling! Ik zal de zeilweekenden, kerstdiners, pokertoernooien en alle andere gezelligheden missen!

Buiten H7/B3 wil ik ook graag een aantal mensen bedanken, allereerst Veronica en Sjaak. Sjaak, 
bedankt voor jouw ideeen en samenwerking! Veronica, thank you very much for all the discussions, 
ideas, constructs and your time! The last chapter has become a very nice story! Jeffrey, bedankt voor 
je hulp met de rafts; ook al leverde het niets op, ik heb wel mooie rafts gezien! Sjaak, Henk en de rest 
van G1, bedankt voor alle hulp en zorg voor de muizen. Frank en Anita, bedankt voor alle FACS en 
celsort hulp! Lauran en Lenny, jullie heel erg bedankt voor al jullie geduld en hulp bij de confocal. 

De niet-wetenschappelijke input in mijn proefschrift maakt dit boekje tot iets unieks. Jouw tekeningen, 
pap, kan niemand namaken! Ik vond het superleuk om jouw over de moordenaars in de cel te  
vertellen. Ze zijn heel erg mooi geworden, onwijs bedankt! 

                                                                                                                                                                                     zoz -->
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Dan mijn paranimfen. Lieve mam, jullie hebben mij altijd gestimuleerd om te doen wat ik leuk vind en 
hebben mij altijd erg vrij gelaten. Jij bent ook altijd erg betrokken en geïnteresseerd in mijn onderzoek 
geweest. Ik ben heel blij met jou en dat je naast mij op het ‘altaar’ staat! Lieve Maureen, ik ben heel blij 
dat ik jou heb leren kennen in Utrecht! Je bent echt een kanjer en zal jou en onze sauna dates missen 
in Melbourne!!

Ook mijn lieve zussen en broer Els, Bart en Loes, bedankt voor de gezelligheid en afleiding die ik heel 
soms wel kon gebruiken! Dit boekje is dus waar ik mij de afgelopen 5 jaar mee bezig heb gehouden. 
Als we terugkomen uit Melbourne, gaan we weer met z’n allen Sinterklaas vieren! 

Misschien denk je al, waar blijf ik nou... maar ik heb je tot het laatst bewaard . Lieve Bas, ik ben 
superblij met jou. Ik kijk uit naar onze kleine (trappelende) wurm en naar het avontuur dat ons 
ongetwijfeld te wachten staat in Melbourne! Super dat je deze stap met ons wilt zetten, en ik heb er 
onwijs veel zin in!

Liefs,

Inge


