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Gelukkig is er aan het einde van de tunnel dan toch licht te bespeuren o.a. met het schrijven 

van dit dankwoord. 

Uiteraard gaat mijn grootste dank uit naar mijn begeleiders; Rien, Rene en Eric. Rien, 

het begon allemaal met een wetenschappelijke stage op het lab van de Experimentele 

Immunologie. Al tijdens de studie geneeskunde geboeid geraakt door de hematologie, 

belandde ik op jouw kamer voor een goed gesprek over wetenschappelijk onderzoek. Je had 

nog wel een plek voor een student over in het muizenproject van Ramon Arens. Tijdens deze 

stage heb ik ontzettend veel geleerd, met name om gestructureerd en goed gepland grote 

experimenten te doen. Daar heb ik tijdens mijn promotie onderzoek veel aan gehad. Rien, 

ik wil je bedanken dat ik bij jou mag promoveren en ik kijk uit naar de opleidingstijd bij de 

hematologie. 

Rene, vooral tijdens de eerste 2 jaar van mijn promotieonderzoek hebben we intensief 

samengewerkt. De gestructureerde, opbouwende en vooral verhelderende wekbesprekingen 

met jou waren voor mij een houvast in het oerwoud van ideeën en interpretaties, die de 

verschilllende begeleiders over mijn data erop nahielden. 

Eric, van jou heb ik geleerd kritisch naar data te kijken en vooral niet alles te geloven of willen 

geloven wat je ziet. Hoewel dit soms best tegen mijn ideeën over een efficiënte en snelle 

manier van werken indruiste. Ik ben trots dat ik met jou het GA101 stuk tot een Blood stuk 

heb mogen maken. Ik wacht nog op een fles goede wijn….

Gregor, zonder jouw hulp was ik niet zo trots geweest op dit proefschrift als dat ik nu 

ben. Dankzij jouw harde werken is het GA101 stuk gepubliceerd in Blood. Ik heb enorme 

bewondering voor jouw doorzettingsvermogen en vind het fantastisch om te zien hoeveel 

jij kan en jezelf hebt geleerd. Ik heb fijn met je samengewerkt en we waren een goed team! 

Succes in je verdere loopbaan. 

Alle leden en ex-leden van de apoptose/CLL groep, te beginnen met de ex-leden: Rogier, ik 

had mijn promotieonderzoek niet beter kunnen beginnen dan met het Treg stuk. Echt heel 

fijn om al zo vroeg in het traject een gepubliceerde paper te hebben. Je hebt me in korte tijd 

goed ingewerkt en ik kijk uit naar de tijd als collegae bij de hematologie opleiding! Delfine, 

we hebben niet lang samengewerkt, maar hopelijk werken we in de toekomst weer samen 

als collega hematoloog. Annelieke, ik heb veel van je geleerd in het lab, dank daarvoor! 

Jammer dat je al vrij snel nadat ik begon vertrok, we hebben je gemist. Felix, ik was altijd 

behoorlijk onder de indruk van jouw wetenschappelijke kennis en vaardigheden. Bedankt 

voor alle hulp met het muizenwerk. Dan de huidige leden: Dieuwertje, heel veel dank voor al 

het werk dat je met het patiënten materiaal, en later met experimenten hebt verricht. Ik heb 

enorm veel respect voor je betrokkenheid bij de CLL groep, zelfs in de aller zwaarste periode. 

Ingrid, zonder jouw hulp en tips was menig experiment van mij mislukt. Bedankt dat ik altijd 

met alle vragen bij je terecht kon. Chris, we hebben niet zo lang samengewerkt. Vooral het 
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kletsen over trance heb ik zeer gewaardeerd! Ik hoop dat je naast mooie papers ook mooie 

trance producties blijft maken! Arnon, jouw gedrevenheid, kennis en enthousiasme voor het 

vak zijn ongekend. Ik hoop dat we nog lang mogen samenwerken. Sanne, heel wat frustaties 

over mislukte ROS proeven hebben we kunnen delen…gefeliciteerd met je mooie boekje en 

goede verdediging. Daar kan ik een voorbeeld aan nemen. Sjakkie, waar was ik geweest 

zonder jou? Heel wat cappuccinootjes, vruchtensapjes en koekjes van de AH ToGo hebben 

we gedeeld na de donderdagochtend werkbesprekingen, mijmerend over onze toekomst…. 

De zin ‘Waar zijn we in godsnaam allemaal aan begonnen’ heeft heel wat keren over plein G 

geklonken. Ik had me geen betere collega en partner in crime kunnen voorstellen tijdens dit 

promotieonderzoek. Dank voor je altijd luisterende oor en ik hoop dat ik snel jouw paranimf 

mag zijn!  

Doreen en Jan-Jaap, super dat jullie zo goed bezig zijn met mooie experimenten. Ik hoop dat 

er voor jullie ook mooie CLL/muizen papers in de pijpleiding zitten. Fernanda, thanks for all 

the nice T cell work we did together. I hope it will result in two good papers. Good luck with 

your career and your new ‘job’ as a mom!

Mijn studenten Marieke en Jos, bedankt voor jullie inzet en succes met de verdere opleiding. 

Alle mensen van de beenmerg/Martijn Nolte groep: allereerst Martijn, bedankt voor al je 

hulp met het muizenstuk, je inspirerende input na elk praatje en nuttige tips. Sten en Alex, 

bedankt voor jullie hulp met het muizenwerk en succes met het afronden van jullie eigen 

promotie. 

Eric Reits, dank voor alle hulp met de confocal experimenten! Ik heb onze samenwerking 

enorm gewaardeerd. 

Wouter Kallenberg, bedankt voor alle hulp met de Inhibody proeven, al onze moeite was 

uiteindelijk niet voor niets! 

Joke Trotsenburg, bedankt voor alle hulp met de manuscripten en brieven etc etc….

Kamergenoten: Leonie, bedankt voor de alt F9 tip en alle andere nuttige hulp. Simone, 

Cristina, Marjolein, Alek, Daphne en Henrieke jullie waren fijne roomies. 

Alle medewerkers van het speciële hematologie lab, bedankt voor jullie hulp. 

Ester Remmerswaal, bedankt dat ik altijd terecht kon met vragen en bij je kon aankloppen 

voor monoclonalen. Si-La, wat een lieve betrokken collega ben je! 

Armin en alle andere trance DJs, bedankt voor jullie heerlijk trance setjes waarop ik urenlang 

saaie FACS data op FlowJo met plezier kon uitwerken. 
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Maaikie, bedankt dat je al meer dan 10 jaar mijn beste vriendinnetje bent. Ik vind het heel 

cool dat je mijn paranimf wil zijn!

Vriendenclub België zal ik jullie maar noemen, dank voor alle ontspannende en leuke 

weekendjes en feestjes. Daarna was ik altijd weer volledig opgeladen om vol voor mijn 

onderzoek en proefschrift te gaan. 

Volker en Dagmar, jullie zijn de liefste schoonouders die je maar kan wensen. Bedankt voor 

jullie oneindige interesse in mijn werk en het zelfs (proberen) te lezen en begrijpen van mijn 

artikelen!

Debra en Jaap, dank voor alle goede gesprekken, steun, interesse en vooral veel humor 

tijdens gezellige weekendjes!

Ragna, ook jij hebt zoveel interesse in wat ik doe, dat vind ik enorm leuk! 

Ulven, ik wou dat jij ook mijn boekje had kunnen zien en bij mijn promotie was geweest. In 

mijn hoofd hoor ik nog regelmatig jouw opmerking “Go, je moet niet zo zeuren, je vindt je 

werk toch leuk?”. Die woorden hebben me menig keer geholpen door te gaan in moeilijke 

tijden! Ik mis je nog steeds. 

Edje (bro), Willemijn, Oneiros,  thanks voor het maken van ‘mijn voorkantje’!

Miek, je bent mijn allerliefste zussie en ik vind het gaaf dat je altijd zo trots op me bent. Papa 

en mama, bedankt dat jullie alles voor mij over hebben en me alle kansen hebben gegeven 

om te kunnen bereiken wat ik heb bereikt. Ik hou heel veel van jullie.

Kev, mijn allerliefste geitje, zonder jouw onvoorwaardelijke steun, liefde, waardering, en 

opbeurende en optimistische woorden was dit proefschrift geen werkelijkheid geworden. 

Mijn toekomst met jou, Femma en ons toekomstige zoontje is voor mij het allerbelangrijkst. 

I love u till the sky falls down….and beyond. 

165

Dankwoord

Proefschrift.indb   165 6-3-2012   14:48:51




