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Dankwoord 

Aan het tot stand komen van dit proefschrift hebben vele mensen bijgedragen, door direct 

bij te dragen aan het onderzoek beschreven in dit proefschrift, door het creëren van een 

gezellige en productieve werkomgeving, of door voor de nodige afleiding te zorgen naast 

het werk. Ik ben iedereen daarvoor zeer dankbaar!! Een aantal van deze mensen wil ik 

hier toch even noemen.  

Allereerst wil ik uiteraard mijn copromotor Marcel Spaargaren en promotor Ste-

ven Pals bedanken. Marcel, ik heb veel van je geleerd tijdens mijn periode op het AMC. 

We hebben vele (vaak ook lange) discussies gevoerd over het werk en hoe we de vele 

problemen die we op onze weg vonden moesten overwinnen. Het is jammer dat we niet 

alle ideeën die we hadden volledig hebben kunnen uitwerken. Desondanks hebben alle 

inspanningen geleid tot een naar mijn mening mooi resultaat. Hierin was natuurlijk ook 

een belangrijke rol weggelegd voor mijn promotor Steven Pals. Steven, zonder jou was 

dit proefschrift nooit in deze vorm tot stand gekomen.  

Natuurlijk ben ik ook mijn beide paranimfen enorm veel dank verschuldigd voor 

alle steun de 5 jaar die ik bij de pathologie heb doorgebracht. Elles, je was al snel na mijn 

komst op het lab een hele goede vriendin waarbij ik altijd kon aankloppen en die me een 

hart onder de riem wist te steken in tijden dat het wat moeizaam ging met mijn onder-

zoek. Bovendien hebben het uitgaan, shoppen, BBQ-en en varen voor de afleiding ge-

zorgd die vaak zo nodig was. Esther, op het werk heb ik enorm veel van je geleerd en je 

hebt een onmisbare bijdrage geleverd aan het werk gepresenteerd in dit proefschrift. Je 

was de spil van de Pals/Spaargaren-groep, en ik denk dat ze je enorm zullen missen. Ook 

jij bent een goede vriendin geworden en het is altijd leuk om af te spreken en te praten 

over hoe onze carrières zich nu verder ontwikkelen. Ik ben erg blij dat jullie op 3 april, 

net als in de tijd van mijn promotieonderzoek,  naast mij zullen staan.  

De goede sfeer op het lab was te danken aan alle mensen op het lab, maar ik wil 

natuurlijk een aantal mensen hier nadrukkelijk voor bedanken. Marije, het was altijd weer 

een groot feest de vele uren die we in de kweek hebben doorgebracht. Ook buiten het lab 

was het altijd gezellig en ik hoop nog vaak met je te gaan bieren, dansen en shoppen! Ri-

chard (B), wandelende encyclopedie wat betreft het immuunsysteem en de NS, bedankt 

voor alle leuke en goede discussies. Het is altijd gezellig in de kroeg of op de ijsbaan, en 

we moeten zeker nog eens een tocht maken op natuurijs! Annemieke (Vos), het was fijn 

om met jou de liefde voor Ral te kunnen delen. Je hebt enorme bergen werk verzet en het 

was voor mij dan ook een groot verlies toen je naar Nijmegen vertrok. Rogier, fitness-

maatje. Op de valreep heb ik je nog weten te overtuigen van het belang van Ral in B cel-

len, waarna jij nog een mooie contributie hebt geleverd aan het SDF-Ral verhaal. Gonnie, 

je was een goed student en hebt een essentiële bijdrage geleverd aan het SDF-Ral werk. 

Leuk te zien hoe jij het nu als AIO doet tegenover mij op het lab. Helen, je hebt me de 

beginselen van het kweken van myeloma cellen bijgebracht en het was altijd gezellig in 

het weekend tot de late uurtjes in de Meander. Patrick, ondanks dat je in je laatste jaar 

druk bezig was je eigen boekje te vullen, heb je toch me in het begin toch ook vele zaken 

geleerd. Sandra, bedankt voor alle gezelligheid op het lab en daarbuiten. Wanneer gaan 

we weer eens een filmpje pakken? Annemiek (Kuil), kloneerkoningin. We hebben altijd 
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erg gelachen en ik hoop dat je toch nog eens gaat zingen. Jurrit, Laura, Esther (T), Febe, 

Richard (G), Ralph, Sander, Monique, Esther (S), Carel, Bapke, Irma en Liane bedankt 

voor alle interessante discussies en gezelligheid in het lab, restaurant en in de kroeg. Ro-

nald en Annemieke bedankt dat ik af en toe de katten voor jullie huis mocht verruilen. De 

vrienden van boven, Ferenc, Remco en Berend wil ik bedanken voor al hun hulp met het 

viruswerk en het FACS-sorten. Uiteraard kan ik Peter en Nike niet vergeten te bedanken, 

voor het draaiende houden van het lab.  

Naast alle collega’s van het lab hebben de momenten van ontspanning met vrien-

den me ook altijd erg goed gedaan. Arnoud, sinds de eerste keer stappen in Duitsland 

hebben we een hechte vriendschap opgebouwd, en we hebben in de tijd in Groningen en 

de verschillende vakanties vele momenten om nooit te vergeten beleefd. Jou manier van 

tegen de zaken kijken heeft me vaak geholpen. Bedankt voor dit alles. Hein, naast de 

zelfde geboortedag delen we ook de zelfde passie voor wetenschap, waar we dan ook 

vaak lang over hebben kunnen, en nog vaak zullen discussiëren. Maar daarnaast ben je 

ook lekker prettig gestoord en toch ook een nuchtere Drent. Kortom, altijd goed je weer 

te spreken! Hanna, het is altijd gezellig om met jou over het heden en verleden te praten, 

te skaten, een voorstelling te bezoeken, of ergens een hapje en een drankje te doen. Ik ben 

benieuwd naar alle ervaringen die je tijdens je reis opdoet! John, het is altijd leuk om met 

jou weer een goede film te zien, biertjes te drinken en kangaroe-burgers te verorberen. 

Wanneer gaan we weer American football kijken? Kenneth, altijd in voor een goed stuk 

vlees en een lekkere whisky, en daar doe ik dan graag aan mee. Altijd gezellig om te 

BBQ-en, stappen en varen. We moeten zeker snel eens naar die whiskyproeverij!  Wou-

ter, we wonen nu al weer een aantal jaren samen, en je bent een vele betere huisgenoot 

gebleken dan de katten op mijn vorige adres! Het is altijd gezellig filmpjes te kijken, bier-

tjes of whisky te drinken en een hapje te eten, of het nu thuis is of om de hoek. We moe-

ten snel weer eens een leuk dansfeestje bezoeken! Kees, Gert-Jan, Cora, Dave, Jan, Mar-

jan, Miriam, Martha, Willem, Edwin, Meike en Roos, altijd als ik jullie weer zie, wat he-

laas veel te weinig gebeurt, is het weer als vanouds. Ik hoop jullie 3 april weer te zien! 

Ten slotte wil ik nog mijn ouders bedanken. Heitie en Moeke, ondanks dat ik jul-

lie nooit tot in detail heb kunnen uitleggen waar ik al die jaren zo hard aan gewerkt heb, 

hebben jullie altijd alle Tv-programma’s en krantenartikelen over DNA technieken, cel-

biologie en kankeronderzoek gevolgd en je altijd enorm geïnteresseerd in mijn onder-

zoek. Bedankt ook voor het feit dat jullie me altijd gesteund hebben in de keuzes die ik 

heb gemaakt, zodat ik nu het werk kan doen dat mij zoveel voldoening brengt.  

David 
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