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Dankwoord

Zoals iedere promovendus doe ook ik een promotie onderzoek niet alleen en daarom zou

ik graag de volgende mensen willen bedanken.

Hergen, toen ik nog als student in je lab werkte (waar wellicht een artikel uit voort zou

komen; bij mij lag de nadruk op “artikel”, bij jou op “wellicht”), kwam je naar me toe en

vroeg je me nogal casual of ik als OIO wilde blijven. Marianne ging bijna weg, en je had

iemand nodig voor het Pten project. Aangezien ik niet vies ben van wat bikkelwerk met

muizen (bedankt voor de waarschuwing), heb ik dat meteen geaccepteerd. En ook al was

dit het enige muizenproject in het lab, is het toch een zeer goede keus gebleken, een

fantastisch project. Dat je een man van verrassingen bent was al snel duidelijk. Na de

eerste verrassing - de verhuizing van het NKI naar het AMC - vertelde je dat je weer ging

verhuizen, en ditmaal niet naar de andere kant van de stad, maar naar de andere kant van

de wereld. Ik hoefde eigenlijk niet eens na te denken over het antwoord op de vraag of ik

mee ging: natuurlijk. Even moeilijk in het begin, maar goed, visum geregeld, tas met

kleren ingepakt, en daar stond ik op SFO. Tot mijn grote dankbaarheid was daar Ellen,

die elke dag een fantastisch ontbijt verzorgde, en die bereid was deze jongen twee weken

in huis te nemen (wat was het gezellig bij de Ikea, he Ellen?). Aan het einde van deze

toch wat hobbele weg ben ik erg dankbaar dat je altijd bereid was de tijd te nemen om te

luisteren, dat je (opbouwende) kritiek gaf en dingen altijd weer vanuit een ander

perspectief wist te benaderen, en dat je op de printer kwaad werd in plaats van op mij

(enkele uitzonderingen daargelaten). Het was een geweldige kans om naar Genentech te

gaan, en ik ben je zeer dankbaar dat je me die kans hebt gegeven. Ik hoop dat we nog

veel samenwerken in de toekomst.

Remko, zoals je zelf al zei, jij bent toch degene met wie ik de meeste tijd heb

doorgebracht, al vanaf onze eerste fantastische STAT5A FTOCs in Jan 2002. Naast werk

waren er natuurlijk vakanties (met de maten John, Glen en Jack; jongens, jullie ook

bedankt!), concerten, zelf gitaren, poolavonden… Helaas is het er allemaal het laatste jaar

vrijwel niet meer van gekomen, en ik was er zelfs niet bij tijdens de verhuizing van mijn

Nachtwachtlaan-spullen (mijn dank is groot voor je bereidheid dat te regelen). Zo komt

het er waarschijnlijk helaas de komende vier jaar ook niet zo vaak van. Maar hopelijk

spreken/zien we mekaar toch regelmatig (tijdens bijvoorbeeld opkomende huwelijken).

Wat betreft opkomende huwelijken: Maho, bedankt voor je hulp en steun in het lab door

de jaren heen, en jij natuurlijk ook: bedankt voor je hulp bij het verhuizen van mijn troep

afgelopen september. Zonder jullie hulp waren mijn spullen op straat beland, en nu heeft

een groot deel van de nederlandse bevolking er nog wat aan. En: de vakantie afgelopen

juni was fantastisch!

Ferenc, leuk dat Anja en jij deze kant op zijn gekomen, dat worden gezellige avonden in

de kroeg ergens tussen Palo Alto en San Fran. En inderdaad: dat je me niet altijd begrijpt

ligt misschien aan de whisky, maarzekernietaanmijneindelozesnellebabbels.

Bianca, ik begon bij jou als student in het lab van Hergen, en je was al snel vertrokken

voor zwangerschapsverlof. Aan het einde van mijn stage was je er weer bij gelukkig. En

vanaf toen vond ik het gezellig om met je samen (of “tegen” elkaar als zijnde mijn

opponent) te werken. Ik wil je ook graag bij deze nogmaals bedanken voor je
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recommendatiebrief voor de nieuwe baan in het lab van Napoleone Ferrara. Niemand

zich ooit zo positief over me uitgelaten.

Marianne, I have no idea where you are at the moment, but I’ll do my best to get you a

copy of this thesis sooner or later. It was a pleasure working with you in the beginning of

the project, which resulted in a very nice paper. I learned a lot from you during the short

time you were still in the lab. I hope you are well in France.

Sean, Nicolas and Lennert, thanks for letting me fill in the vacancy of bass player. I know

I am not as good as John, but hey, we still wished we could try.

Wendy en Heike, ik hoop dat het jullie goed gaat met het promoveren dit jaar. Als ik het

kan, kunnen jullie het zeker, komt goed!

Tom, helaas komt het squashen er niet meer van, ik denk dat je iemand anders moet

vinden om van de baan te slaan. Ik heb al iemand gevonden: Koen, leuk dat je in San

Francisco bent komen wonen! Ook is het gezellig buiten het squashen.

Suzanne, ik ben blij dat je nieuwe baan je bevalt. Het ga je goed.

Kees, bedankt voor je adviezen omtrent de muizen, en voor het helpen bij transplantatie

experimenten (en natuurlijk ook dank aan Jenny en Joran wat dit betreft). Ik vond het fijn

dat je altijd zo bezorgd was of ik wel genoeg groente en fruit at (nog steeds niet,

trouwens, al zit er wel tomaat, sla en ui op de hamburgers hier).

Tim, bedankt voor de spullen… daar gaat weer een flesje whisky.

Anja, schatjepopje, denk erom, wat er ook gebeurt, het blijft maar werk.

Paul Krimpenfort, Ton Schrauwers, Henry Korendijk, Carla Rijnders (at the NKI), Sanne

Veerman, Angelique Epping, Lydia Wolterman, Cindy Schlosser, Sandra van Gaalen,

Henriette Griffioen, Mariska Peeters, Harry van Herck (at the AMC), Christine Olsson,
Julie Theriault, Diana Wadley, Gary Morrow, Bernadette Johnstone and Ryan Ybarra (at

Genentech), and other people at the three mouse facilities, many thanks for creating and

supporting the life, death, maintenance and transport of my mice throughout the years.

Jean-Francois Peyron, Doreen Cantrell and Rudi Hendriks, it was a pleasure working

with you. J-F, I am sure the upcoming T-Pten ko x DN-IkB cross will yield very

interesting results. Doreen, the PI3K/mTOR T cell migration paper and the T-Pten ko x

PDK1 ko cross both look very nice indeed. Rudi, thanks again for providing us with the

CD4-Cre mice.

Eric, Frank, Anita, Berend, and Jim, thanks for maintaining the FACS facilities at the

NKI, AMC and Genentech. Without you, this thesis would only have a few figures left.

Marie Anne, Arie, Jan, Kars, en Trees, bedankt voor het draaiende houden van de

afdelingen van het NKI en AMC.

Cheryll, I was instantly impressed how such a little girl can have a Harvard PhD. You

were my first friend in the US. Always time for some coffee, a chat about work, life,

basically about anything at all. It was relaxing in the very busy world that is Genentech.

Thanks for your support in the past and in the future.

Charles, thanks for doing an exellent job in setting up the Spits lab at Genentech before I

arrived. It made the transition so much easier. Also thanks for your support in writing,

discussing the data, and your (and Rochelle’s) friendship outside of work. Let’s play pool

again soon (and let’s skip clubs in the future).

Rienk, vanaf het moment dat je bij Genentech binnenstapte, was het gezelligheid. En: dat

is het nog steeds. Laten we gauw weer eens met Teddy, Lilly, Xiaoting, Genevive en de
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rest weer eens heerlijk wat eendenvoetjes en kippentongetjes naar binnen werken.

Wellicht gaan we ook samenwerken in de nabije toekomst, dat lijkt me erg geslaagd.

Sara, Natasha, Elise, Ali, and the Genentech Notch group (including Chris Siebel and

Kevin Leong), thanks for the feedback and support. Ali, thanks for your willingness to

continue with the Pten project.

Robin Grass, Diana Santos and Suzan Brumm, thanks for your administrative and

computer support at Genentech.

Auntie Dilara, although hardly anyone in my direct surroundings knows who you are, and

although I never actually saw you, you are one of my best friends. Thanks for being there

for me. Most of my sanity during this not-so-easy period in my life depended on you. If

you ever succeed in coming to the USA, I promiss we will celebrate in Vegas.

Mams & Dick, Paps & Annemiek, en mijn broeders Bart, Joris en Friso, bedankt voor

jullie onuitputtelijke en onvoorwaardelijke steun met alles wat ik ben en doe. Het was

erop of eronder een aantal jaar geleden, maar nu dan is het uiteindelijk toch goed

gekomen. Zonder jullie was er niks van terecht gekomen.

Lynn and J.T., after my life got turned upside down, you came into it to make sure it

remained upside down. And I wouldn’t have wanted it any other way. Your presence

alone makes my life worth living. ILU both.
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