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Dit was het dan. Tijd voor misschien wel het meest gelezen deel van een proefschrift, 
het dankwoord. De inhoud van dit proefschrift is het resultaat van 5 jaar ploeteren aan 
het eiwit APRIL. Of het resultaat er mag zijn, die beoordeling laat ik over aan de lezer, 
maar tevreden ben ik wel. Gelukkig stond ik er niet alleen voor, maar maakte ik deel 
uit van de “rovers” groep van JP, bestaande uit Michael, Mirjam, Guido en Joan en 
wat later aangevuld met Jenny en Elza. Gelijk vanaf het begin ben ik op sleeptouw 
genomen door Joan, technisch gezien “mijn” analist, maar in de praktijk was zij degene 
die me vertelde wat ik moest doen. Samen hebben we heel wat werk verzet en het 
resultaat was er dan ook naar. Gedurende de tijd bij de afdeling Klinische Oncologie 
heb ik erg veel geleerd en het erg naar mijn zin gehad. Ook alle andere mensen die op 
enige wijze hebben bijgedragen aan deze mooie tijd wil ik hierbij graag bedanken.
 Toen kwam het moment dat mijn dagelijkse gang van 5 minuten naar het LUMC 
omgezet werd in een jaarabonnement NS Leiden-Duivendrecht gecombineerd met 
GVU Duivendrecht-Holendrecht. Wennen was het zeker, maar gelukkig zaten er ook 
andere sardientjes in de rijdende blikken van de NS/GVU met hetzelfde lot (Michael, 
Elza, Jenny, Liesbeth en later ook Fiona). In het eerste jaar op het AMC vormde Carla 
de nodige extra paar handen en wegwijzer. Vanaf dat moment werd de expansie van 
de Medema groep ingezet. Uit alle windstreken kwamen er nieuwe mensen naar het 
inmiddels tot LEXOR omgedoopte lab en werd Engels de voertaal. Gelukkig gold ook 
hier, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dear Lexorians, I really enjoyed being part of 
the team! Natuurlijk wil ik ook alle andere mensen van het Centrum voor Experimentele 
Moleculaire Geneeskunde bedanken voor de fijne tijd.
 Jan Paul, tot op de dag van vandaag verbaas je me met je tomeloze inzet, 
doelgerichtheid en de snelheid waarmee je denkt en handelt. Gelukkig was je nooit 
te beroerd om zaken nogmaals uit te leggen en dan inclusief de overgeslagen 
denkstappen. Het ontbreken van eenzelfde tomeloze inzet bij anderen kon je soms 
maar moeilijk bevatten en leidde dan tot de nodige frustratie. Ik waardeer het zeer dat 
je ondanks de enorme omvang van je groep toch altijd de nodige tijd voor me had en ik 
ben blij dat ik onder jouw hoede mag promoveren.
 Lieve pa en ma, broer en zus, het is zover, ik ga “afstuderen”. Er zullen wat 
mensen rondlopen in toga en met een baret, maar dat hoort er allemaal bij. Bedankt 
voor jullie onafgebroken steun in deze drukke tijd.
 Als laatste, Annelein, de liefde van mijn leven. Zonder jouw nuchtere kijk op 
zaken waar ik me juist erg druk om kan maken, had ik het nooit gered. Ik kan net als jij 
niet wachten tot ons avontuur in Vancouver van start gaat en zal op jouw promotie echt 
je hand wel vasthouden. Ik houd van je!

Gijs.




