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Immunoglobulin gene alterations in the progression of B cell lymphomas

Dankwoord

Onderzoek is teamwork en dit boekje was er nooit gekomen zonder alle hulp die ik de 
afgelopen jaren heb gehad. Ik  wil iedereen bedanken die me heeft geholpen, gesteund en 
gemotiveerd. Met in het bijzonder...
Carel van Noesel, m’n promotor. Na een wild HPV- PALM project wist je me via de FDC’s 
de B cell immunologie in te lozen waar ik je zeer dankbaar ben. Je weet mensen als 
geen ander te motiveren met een heel scala aan projecten waarbij je kritische blik (bijna) 
altijd een uitweg weet voor ogenschijnlijk vastgelopen data.
Richard Bende, wat een mazzel heb ik gehad om met je samen te kunnen werken. Altijd 
kon ik bij je terecht voor een immunologie update, een inhoudelijke discussie over het het 
nu echt in elkaar steekt, een relativerend woord en veel gezelligheid. Zo ook voor Ferenc 
Scheeren. Wat hebben we een lol gehad met al onze goede, interessante, mislukte en vooral
woeste ideen die die we onder het genot van een klein kadootje hebben bedacht. 
Maar behalve dat ik je veel wetenschappelijke dank verschuldigdben ik ook reuze blij dat
we zulke goede vrienden zijn.  
Febe, ondanks dat we maar zo kort samen in het lab hebben gestaan heeft je analytische, 
nuchtere wetenschappelijke blik me veel geleerd. Uiteraard ook veel dank voor alle hulp 
bij het Richter stuk, m’n mooie voorkant, en natuurlijk alle heerlijke etentjes, wijntjes, 
opera’s enz. Dat er nog maar vele leuke avonden mogen volgen samen.

Dan de mensen van het lab. Mireille voor mn eerste PCR pipeteerles en Monique en Esther 
voor alle PCR vervolgcursussen. Niet alleen hebben jullie heel wat zware ketens, lichte 
ketens en FISHy breuken voor me weten op te lossen, maar ook kon ik altijd bij jullie 
terecht voor goed Ig advies. Jose van de Berg en Jan Aten en Nike bedankt voor alle 
LightCycler info. Nike natuurlijk ook nog voor alle gezelligheid op het lab, de goede 
gesprekken en uiteraard alle heerlijke boektips. Alex voor als ik echt een mooie coupe 
nodig had. Jos voor alle immuno’s die je voor me hebt gedaan. Berend die altijd de cellen 
wist te sorteren die ik nodig bleek te hebben. Steven, Marcel en Ronald van de Neut voor 
de goede input tijdens de werkbesprekingen en de interesse in mn onderzoek. Ro, nu Ferenc 
in de Empire of Burgers zit binnenkort weer eens samen eten? 
M’n kamergenoten en mede AIO’s , Elles, Esther, Patrick, David. Gedeelde smart was zeker 
halve smart. Bedankt voor alle labhulp, western adviezen, PCR tips, M&Ms en 
gezelligheid. Verder van het lab ook nog Casper, Richard, Rogier, Ralph, Casper, Sander 
en Anand. Ik ga de avonden in de Ep nog missen. Hopelijk blijven we elkaar daarbuiten 
nog tegen komen. 
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Wilfried en Wim, het layout dreamteam. Hartelijk bedankt voor al het werk, het ziet er 
prachtig uit. De nieuwe collega’s; Marije, zo een eerste obductie samen schept toch een 
band, maar ook Willemijn, Eline, Joris, Sybren, Eline, Arash, Talitha en Unsal. Ik zie uit 
naar de komende 4(,5?) jaar met jullie. De hele staf van de pathologie, dat ik maar veel 
van jullie mag leren de komende jaren. Verder alle mensen met wie ik samen heb gewerkt 
de afgelopen jaren. Jeroen Guikema, Eric Elderink, Delfine Hallaert, Bart Biemond, Stijn 
de Loose, het zijn mooie papers samen geworden!  
En dan de mensen van wie ik houd. Wat is het fijn om te weten dat er mensen om me 
heen zijn die me altijd zullen steunen, wat ik ook doe. Bianca, Vivian, Sanne en Karin 
bedankt voor alle heerlijke gesprekken en ontspannen avondjes die ik van jullie 
heb gekregen en voor alle gezelligheid tijdens onze resp. vuurwerkenquettes, Warm 
feestjes, G5N ervaringen, en Bob-de-hond anatomie lessen. Sandra, al langer dan de 
helft van ons leven vriendinnen, dat gaat nooit meer veranderen. Jouw verdediging is 
m’n voorbeeld. Lieve Melanie bedankt voor de heerlijke italiaanse verzorging, medische 
adviezen en gezellige feestjes de afgelopen jaren. Ik bof maar met jou. Maartje, niet 
alleen heb ik een paar gespierde benen aan al die halve marathons samen overgehouden, 
maar ook heeft je nuchtere, humoristische kijk op mn problemen ze doen verschrompelen 
tot hun ware grootte. Bedankt dat je m’n paranimf wilt zijn. 
Ronald, Anja, Truus en Lies, Marijn, en Dierderik, van je familie moet je het hebben en 
daar heb ik maar mazzel mee. Lieve Bas, ik mis onze avonturen in Kalimdor, zodra je terug
bent moeten we snel op zoek naar een nieuwe verslaving. Pa en Marion, ma en Weeko. 
Het was een lange weg maar ik heb het zover gebracht dankzij jullie onvoorwaardelijke
steun en rotsvast vertrouwen in mijn kunnen. Jullie hebben me geleerd ernaar te streven het
beste uit mezelf te halen wat heeft geleid tot dit boekje. 
Bedankt.

Tot slot, lieve Jurrit ze zeggen altijd dat de laatste loodjes het zwaarst zijn, maar met jou 
waren ze in ieder geval het leukst! Ik geniet van ons leven samen en kan me haast niet 
voorstellen dat het nog beter wordt nu dit werk af is... Eén boekje af, één te gaan, ik zie uit 
naar de toekomst met jou...


