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Dankwoord

Dankwoord

Een dankwoord is gevaarlijk. Iemand vergeten is vreselijk, waarvoor op deze plaats al mijn 
oprechte excuses. Maar alleen “bedankt iedereen” wil ik ook niet schrijven en daar dit toch een 
van de meest gelezen onderdelen van een proefschrift is, zal ik een poging wagen.

VIP’s first: Pieter Reitsma, mijn promotor, dank voor de mogelijkheid die je me bood om aan 
dit proefschrift te werken. En Arnold: dankjewel voor je vertrouwen dat het allemaal wel los 
zou lopen. Het (leven + proefschrift) was allemaal niet even lollig, maar op je karakteristieke 
rustige manier heb je veel voor me betekend. Henri, co-promotor, dank voor je enthousiasme 
voor onderzoek doen binnen en buiten het lab. Alle leden van de commissie bedankt voor het 
doorworstelen van mijn proefschrift.
Prof. dr. Caro Koning wil ik graag bedanken voor de gelegenheid mijn proefschrift af te ronden 
tijdens de opleiding tot radiotherapeut-oncoloog. Alle co-auteurs die bij de afzonderlijke 
hoofdstukken genoemd worden: hartelijk dank voor alle noeste arbeid.

Dan ga ik verder met het bedanken van de niet minder belangrijke personen. De kamergenoten 
op de gekraakte kamer in de kelder van het AMC in het begin van mijn promotie-periode: Nico, 
Jan, Martijn, Michiel en later Marieke. Leuk om daar borrels te houden en op bureau-jacht te 
gaan door de 96 km lange AMC-krochten! Met zijn allen zijn we verhuisd naar de grote kamer 
aan het plein met de 15 AIO-plaatsen: Masja, Dirkje, Ilona, Maarten, Keren, Jacobien, Rianne, 
Joost, Mark, Lludmilla en Marcel. Een leuke kamer om Sinterklaas in te vieren en poster-slagbal 
te doen. “Mijn” studenten: Martijn (waar ben je gebleven?), Rogier, Stephanie, Marius en toch 
ook een klein beetje Roberto – ook allemaal hartelijk bedankt voor jullie inzet en het vermogen 
om te gaan met weer meer migratie-assays en andere proeven waar toch ook vaak weer niet 
de gewenste resultaten uitkwamen. Natuurlijk de stollings-analisten Angelique en Hella: een 
wat stormachtig begin, maar ik acht jullie enorm hoog.

Ook mijn tweede verblijf in de kelder (eind 2007 tot begin 2008) was heel fijn samen met 
Tatjana, Femke, Sigrid, Suzanne en Cathy. Alle andere AIO’s, analisten en post-docs in de 
andere groepen en de oudgedienden van binnen en buiten de stolgroep: Sjoukje, Hjalmar, 
Andrea, Saskia, Jeroen, Willeke, Henri V, Bas, Sylvia K, Cathrien, Koen, Roos, Goda, David, Jaklien, 
Marjolein, Mark D, Marc, Kees, Alex, Tom v.d. P, Maikel, Sander, Carina, Jantine, Sylvia B, Inge H, 
Tom ’O T, Francesca, Jurriaan, Klaartje, Agnieszka, Zuzanna, Carmen, Gijs, Bernt, James, Wouter, 
Rene, Olle, Olaf, Anje, Henri B, Jan, Mark L: dank voor de leuke tijd!
Het maken van de chimaere muizen was ten enen male onmogelijk geweest zonder Marian 
van Roon en haar toenmalige crew: Andre en Esther: heel erg bedankt voor het geduld en de 
hulp. Het “ondersteunend” personeel, zonder wie het niks was geworden met mijn computer, 
de experimenten in het ARIA, met de bestellingen, het verzorgen van de muizen en wat dies 
meer zij: Joost, Ingvild, Marieke, Monique, Paulien, Heleen, Suzanne, Piet, Erik en Hubert. Ook 
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de nieuwe collega’s van de afdeling radiotherapie wil ik niet onvermeld laten: bedankt voor de 
zes maanden onderzoeksvrijheid en het begrip voor de drukte in de afgelopen periode.

Mijn lieve vrienden buiten het lab wil ik graag bedanken. De medisch bioloogjes, bijna 
gezinsvervanging: Nico, Peggy, Yolanda, Wieger, Gaston, Marjolein, Annemarie en Hans. Wat 
fijn dat we (na jaren oefenen) zo ontzettend goed kunnen koken allemaal! De meiden van de 
middelbare school: Katrien, Birgit, Tineke en Marjan – wat fijn dat jullie er nog steeds zijn! En 
Katrien, bedankt dat je mijn paranimf wilde zijn. De vrienden die ik tijdens colleges medische 
biologie, geneeskunde en daarbuiten heb opgeduikeld: Jessica, Donna, Natasja, Peggy, 
Jochem, Dagmara en Richard. Marjanne, grote steun tijdens alle zware perioden, hartelijk 
bedankt voor alle gesprekken en e-mails over en weer.

De families Kruijff en Brüggemann, lieve ooms, tantes, neven en nichten, wil ik ook graag 
bedanken voor de steunende aanwezigheid op de achtergrond. Mijn allerliefste zussen: Tirza 
en Tamar, en met jullie Mirthe, Mariëtte en Bas, wat houd ik toch veel van jullie en wat ben ik 
blij dat jullie er zijn! En Tamar, jij ook bedankt dat je mijn paranimf wilde zijn. Onze vader en 
moeder maken dit niet meer mee, maar hebben een onuitwisbare indruk gemaakt. Als pappa 
me niet “hoog in de boom had gegooid” en ik daardoor niet de mogelijkheid had gehad “met 
een aapachtige beweging aan de hoogst mogelijk tak te blijven hangen”, had ik überhaupt 
nooit aan dit boekje kunnen beginnen. En mijn lieve, wijze mamma, die soms met flinke 
tegenzin naast haar colleges en gezin toch ook haar prachtige proefschrift (“Bij de gratie van 
de transcendentie. In gesprek met Levinas over het vrouwelijke”) heeft geschreven, heeft me 
ook wat dit betreft een voortreffelijk voorbeeld gegeven.


