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Vij	ien jaar geleden werd ik door Carel van Noesel gevraagd om aan zijn project te komen werken. 
Carel en ik kenden elkaar van een eerdere periode waarin we beide werkzaam waren bij het Centraal 
Laboratorium van de Bloedtransfusie dienst (CLB), nu Sanquin geheten. In die periode, die zo 
ongeveer in 1987 begon en medio 1993 eindigde, was Carel eerst student en daarna promovendus 
op een project waarin het B-cel receptor complex gekarakteriseerd werd. Ik was daar werkzaam 
als research analist. Eerst op een project waarbij humane monoclonale an�stoffen gegenereerd 
werden door B-cellen te immortaliseren met het Epstein-Barr virus en later op een project waarin 
de cytotoxische T-cel respons tegen HIV geïnfecteerde cellen bestudeerd werd. Carel wilde in dit 
nieuwe project onderzoeken wat voor an�genen (bv. pathogenen zoals bacteriën of virussen) B-cel 
lymfomen zouden herkennen met hun B-cel receptor. Die an�genen zouden van belang kunnen zijn 
voor een chronische s�mula�e van de lymfoom B-cellen waardoor deze cellen “oneindig” blijven 
delen. Tevens zouden we dan misschien kunnen achterhalen of een infec�e met een bepaald 
pathogeen een risico oplevert voor het ontstaan van B-cel lymfomen. Het project sprak mij erg aan 
en ik heb toen de stap gemaakt van het Ins�tuut Dierhouderij en Diergezondheid in Lelystad naar 
de Pathologie van het AMC.
Toen ik begon was Bert Tigges net een �jdje de chef-analist en hij introduceerde me aan de 
medewerkers. Mijn bureau was op het ‘tweede’ lab waar ook Peter van Amstel, Rob Keehnen, en 
Esther Schilder-Tol gehuisvest waren. Op het ‘eerste’ lab zaten onder andere Mirjam Polak, Nike 
Claessen, Marjon Clement, Lia Smit en Cli	on Meije. Alex Musler en Folkert Morsink waren ook 
aanwezig maar zij rouleerden tussen diagnos�ek en research. Van wat ik me herinner zaten op 
het ‘derde’ lab Cynthia Lehé, Anwar Chand, Anja Roos en Anita Buffing en op het ‘laatste’ lab (nu 
een deel van de afdeling Anatomie) zat Frank van den Berg met allerlei zelfgemaakte en unieke 
apparatuur. Verder waren ook aanwezig op de research Jan Aten, Onno de Boer en René van den 
Wijngaard. Het project van Carel viel binnen het immuno-haemato-pathologisch onderzoeksveld 
en daarom werd ik opgenomen in de groep van Steven Pals. Die groep bestond verder uit Gerrit 
Koopman, Robbert van der Voort, Lia Smit, Taher Taher, Vera Wielinga en Rob Keehnen. Ik wil deze 
eerste groep bedanken voor alle steun en opmerkingen bij de verschillende werkbesprekingen 
en journal clubs, die toen nog gewoon ‘gezellig’ bij Steven in zijn kamer gehouden werden. Ook 
Bert, Frank, Nike en Esther ST gaven mij nu�ge �ps en hebben me wegwijs gemaakt op het lab. 
Frank: bedankt dat ik met jouw Mac computer op internet mocht blasten, wat toen der �jd nog 
bijzonder was. In die �jd werd het PCR gebeuren bes�erd door Lia en Marjon en deze twee dames 
hebben me, met goed gevolg, ingewerkt. Na een aantal maanden werd Mijntje Aarts, de assistent 
in opleiding (AIO), op het project aangenomen. Met haar komst begon een lange samenwerking 
van 5 jaar die afgesloten werd met haar promo�e in september 2000. Mijntje: bedankt voor de 
vele discussies en alle congressen die we samen bezocht hebben. Het hoogtepunt voor mij was om 
voor de eerste keer naar een echt B-cel congres in Taos (New Mexico) te gaan, wat erg leerzaam 
en s�mulerend was. Na de promo�e van Mijntje heb ik, met goedkeuring van Carel, de stoute 
schoenen aangetrokken en besloten om mij ook in een promo�e avontuur te storten. Daarbij nam 
ik Mijntje’s bureau over en kwam tegenover Patrick Derksen te zi�en die aangenomen was op een 
project van Steven. Naast Patrick waren inmiddels ook Marcel Spaargaren, Esther Beuling en Ronald 
van der Neut de groep van Steven komen versterken. Even later gevolgd door Thera Wormhoudt 
die op een project met Ronald ging werken. Begin 1999 kwam Laura Smit als student rondsluipen 
op de afdeling waar ze in eerste instan�e iets met baarmoederhals kanker deed. Zij was zo onder 
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de indruk van ons onderzoek dat het Carel gelukt is om haar als vervolg stage bij mij in het B-cel 
veld te loodsen. Door haar inzet en enthousiasme is haar vervolgens aangeboden om een promo�e 
onderzoek te gaan doen bij Carel. 
Om moleculaire diagnos�ek van epitheliale- en weke delen- tumoren op te starten werd Mireille de 
Wit aangenomen. Later werd zij daarbij bijgestaan door Alex en Folkert die ook nog deels research 
deden in de gastrointes�nale tumor groep van Johan Offerhaus. Alex en Folkert: bedankt voor alle 
hulp en mooie coupes en Alex ook voor je deskundigheid op het gebied van laser microdissec�e. 
Het werk nam toe en Jitske Weegenaar kwam over uit de dermatologische groep van Pran Das. 
Met de verhuizing van Johan en Folkert naar de Pathologie in Utrecht verhuisde Mirjam ook naar 
de moleculair diagnos�sche groep, waar ze inmiddels alweer ongeveer 4 jaar werkzaam is. Het 
haemato-moleculair diagnos�sch duo wordt al sinds jaar en dag gevormd door Esther ST en Monique 
Oud, kortweg ‘EsMo’. EsMo: bedankt voor alle hulp en adviezen omtrent immunoglobuline PCRs en 
wat al niet meer. 
In de tussen �jd was de immuno-haemato-pathologische onderzoeksgroep geleidelijk veranderd 
van samenstelling door de promo�es van Vera, Robbert, Taher en Patrick, de verhuizing van Lia 
naar het secretariaat en nieuwe medewerkers zoals Helen Meijer, Elles Boon, Esther Tjin en David 
de Gorter. Het bureau tegenover mij, dat Patrick na zijn promo�e in 2003 verlaten had, werd 
overgenomen door David. In die opstelling hebben we ruim 4 jaar tegenover elkaar gezeten. De 
gedrevenheid van David voor het onderzoek naar signaleringsroutes is bewonderingswaardig. Ik wil 
hem bedanken voor alle discussies, gezelligheid en natuurlijk onze schaatsrondjes op de Jaap Eden 
baan. Esther T: het was leuk om met jou samen te werken, wat geresulteerd hee	 in Hoofdstuk 2. 
Gedenkwaardig waren de vrijdag middag afslui�ngen in het ‘oudste’ oude gasthuis met een aantal 
‘groep 2’ medewerkers waarbij vaak Ronald, Patrick, Mitja van der Pu�en en later ook David bij 
aanwezig waren. Met Patrick, Marcel, Esther T, David en Laura hebben we in juni 2002 in Groningen 
een succesvol kiemcentrum congres gehad. Het is zo indrukwekkend geweest dat het eigenlijk het 
enige congres is waar Marcel over praat en dan met name vanwege het voorval in de kelder van 
een kroeg. Op de dansvloer viel toen mijn, niet zo stevig op mijn hoofd zi�ende, reserve bril door 
enthousiaste dansbewegingen op de grond. Gelukkig kon Laura mijn bril net wegkapen voor een 
schoen die anders dreigend mijn bril zou hebben verple�erd. Een andere doorgaande hilarische 
succes story is de toupet van Dr. Bob die hij bij het laatste congres diner kwijtgeraakt was waardoor 
wij hem niet zo èèn, twee, drie herkenden als de typische Amerikaanse congresgenoot waarmee 
we die avond daarvoor nog flink hadden doorgehaald.
Vanaf 2003 diende zich geleidelijk weer een nieuwe groep medewerkers aan, achtereenvolgens: 
Rogier Reimers, Richard Groen, Jurrit Zeilstra, Febe van Maldegem, Marije Overdijk, Sander Joosten, 
Annemieke Kuil en als laatste Kinga Kocemba die al eerder begonnen was als student. Allemaal 
bedankt voor de gezelligheid en de inhoudelijke discussies op de kamer en �jdens onze lunch 
pauzes. Bovendien begon met deze groep de onvergetelijke bezoekjes aan de Epstein Bar(r) op de 
donderdag na het werk. Medio 2006 kwam Tamas Csikos de groep versterken die een bijzondere kijk 
op de maatschappij hee	, een onuitpu�elijke kennis bezit en bovendien originele experimentele 
muizen modellen weet te bedenken. Thera kwam na de promo�e van Wendy de Leng en door de al 
eerder genoemde verhuizing van Johan naar Utrecht ons groepje versterken.
Met uitzondering van Marcel, Thera, Sander, Annemieke en Kinga hebben inmiddels alle groep 2 en 3 
medewerkers het immuno-haemato-pathologisch onderzoeksnest verlaten. In de tussen�jd hebben 
zich weer nieuwe medewerkers aangediend. Zo vanaf 2007 kwamen Robbert Hoogeboom, Anneke 
Kramer, Karene Mathouk, Leonie Gruneberg, Mar�ne van Keimpema en als laatste in 2009 Mar�n de 
Rooij en Patricia Celie de groep versterken. Jullie ook bedankt voor de discussies en de inbreng.
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De goede sfeer op het lab is en was natuurlijk ook te danken aan de medewerkers van de andere 
onderzoeksgroepen: De nier groep met: Wilco Pulskens, Ingrid Stroo, Geurt Stokman, Sandrien 
Florquin, Joris Roelofs, Mark Dessing, Jaklien Leemans, Jan Aten, Loes Bu�er, Gwen Teske, Elena 
Rampanelli en waar als laatste Lionel La�enist, Jeroen Bakken en Jesper Kers bij gekomen zijn. 
Natuurlijk ook Nike, de logis�eke spil van het lab die er, naast het ‘nier’ werk, voor zorgt dat alle 
bestellingen gedaan worden. Peter van Amstel: voor alle jaren dat jij het logis�eke werk gedaan 
hebt. Jan Aten: voor alle discussies en je sta�s�sche kennis. Jan Weening: voor steun en interesse 
in ons onderzoek en het leiden van de afdeling tot 2007. De cardio vasculaire groep: Jelger van 
der Meer, Xiaofei Li, Chris van der Loos, Allard van der Wal, Peter Teeling, Hanneke Ploegmakers 
en Onno. Onno: voor je bereidwilligheid om al�jd met van alles en nog wat (o.a. microscoop) te 
helpen. Anand Iyer: die eerst bij de dermato- en nu bij de neuro- groep werkt samen met Emannuele 
Zurolo en Eleonora Aronica. De borst oncologie groep met: Mark van de Vijver, Gerrit Hooijer, Hans 
Halfwerk, Frederike Dijk en Dilara Savci. Ook de electronen microscoop man en mijn ‘neef’ Marius 
van den Bergh-Weerman wil ik natuurlijk bedanken voor zijn kennis en gezelligheid. 
Onmisbaar voor een goed draaiende afdeling zijn ook de mensen van de ondersteuning en 
het secretariaat: Peter van Rooij, Wilfried Meun, Wim van Est, Remco van der Meulen, Ronald 
Verkruisen, Marion Zeeman, Juana Huges en de helaas vertrokken Lia de Groot. Voor Peter v R is 
het nooit te veel om even iets te regelen, waardoor we ons werk aangenamer kunnen uitvoeren. 
Wilfried bedankt voor alle jaren posters lay-outen, coupe foto’s maken en samenstellen en natuurlijk 
ook voor dit boekje, waar in de afronding ook Wim van Est bij betrokken was. Ook Jos Mulder wil 
ik graag bedanken voor zijn immuno-kleurings adviezen en voor zijn bereidheid, samen met de 
andere medewerkers van het diagnos�ek lab, om als het effe kan even een klein ‘kleuring-kje’ voor 
me mee te nemen. Berend Hooibrink, we kennen elkaar al vanaf mijn CLB periode in 1987, wil ik 
graag bedanken voor het sorten van B-cellen, alle adviezen op het gebied van flow cytometrie en 
natuurlijk voor de gezelligheid.
Voor mijn eigen proefschri	 ben ik met name dank verschuldigd aan de medewerkers van onze 
eigen groep: Carel, Mijntje, Laura, Febe, Thera, Robbert en ook aan Marcel en Steven. Marcel en 
Steven: voor alle kri�sche vragen en discussies door de jaren heen. Laura: samenwerken met jou 
was een feest en je oprechte verbaasdheid over bepaalde B-cel details en je rela�veringsvermogen 
heb ik zeer gewaardeerd. Alle congressen waaronder twee ‘Keystones’ waren zeer de moeite waard. 
Ook de aanwezigheid van Ferenc Scheeren (van de Celbiologie) en Jeroen Guikema (uit Groningen) 
waren leerzaam en gezellig en de avondjes in ‘The Goat’ onvergetelijk. Febe: ook bedankt voor 
de vele discussies en voor alle congressen en ‘Keystones’. Jij bent een echte onderzoeker die het 
naadje van de kous wilt weten tot op het laatste amino zuur. De snelheid waarmee je nieuwe 
kennis in je opneemt en hoe je dat dan kunt toepassen in woord en geschri	 zijn benijdenswaardig. 
Veel succes bij je werkzaamheden in Cambridge. Thera: jij kunt vaak data sneller genereren dan 
dat ik kan analyseren en beva�en. Je doorze�ngsvermogen om expressie constructen te maken, 
ondanks dat er al�jd weer een paar clones zijn die het niet doen, is ook indrukwekkend. Het is leuk 
om met jou te discussiëren over hoe en wat er gedaan moet worden om een goede publica�e voor 
elkaar te boksen. Dit hee	 ondermeer geleid tot drie hoofdstukken in dit boekje. Ik vind het fijn dat 
we onze samenwerking kunnen voortze�en. Als laatste is Robbert onze club komen versterken die 
ik wil ik bedanken voor de pre�ge samenwerking, onze inhoudelijke discussies, je gestaagheid en 
onverstoorbaarheid waarmee je werkt en dat je me in toom kunt houden als ik soms te opgewonden 
word van bepaalde onderzoeksresultaten. Ook zijn er door de jaren heen een aantal studenten 
van belang geweest voor mijn onderzoek zoals: Robert Riedl, Mar�jn Triesscheijn en Richard Guijt. 
Natuurlijk wil ik Carel ook graag bedanken. Carel: bedankt dat je me de ruimte gegeven hebt om 
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een promo�e onderzoek te doen. Daarbij heb ik mij kunnen bekwamen in het zelfstandig doen 
van onderzoek, het schrijven van ar�kelen en wat daar allemaal wel niet bij komt kijken. Jouw 
originele kijk op, en interpreta�e van onderzoeksresultaten zorgde ervoor dat we tot belangrijke 
en interessante inzichten zijn gekomen. Het schrijven van publica�es is niet al�jd eenvoudig en 
jouw talent om ingewikkelde zaken compact, logisch en leesbaar op te schrijven waren daarbij 
onmisbaar. Leuk zijn de vele discussies die we daar dan bij hadden, waardoor er uiteindelijk een 
duidelijke tekst geproduceerd werd. Ik ben blij dat we kunnen blijven samenwerken en ik hoop en 
vertrouw erop dat we nog tot veel interessante inzichten zullen komen. 
Tenslo�e wil ik ook graag mijn familie en vrienden bedanken. Pa en Ma: dat jullie er al�jd voor mij 
zijn en mij gesteund hebben in alle keuzes die ik heb gemaakt. Daniël, Jacqueline, Kevin, Grietje, 
Jaap, Cor, Marion, Nico, Cilia, Michel, Jolanda, Rie, en natuurlijk ook Angela: dank voor jullie 
doorgaande interesse, steun en de momenten van ontspanning.


