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Dankwoord

Dit alles was hartstikke veel werk en het zou me nooit zijn gelukt als er niet zo veel 
geweldige mensen waren die me hierbij hebben geholpen. Sommigen door middel 
van advies en door alle onderzoekslijnen en experimenten te bediscussiëren, som-
migen door praktische hulp op het lab. Sommigen gaven mentale steun of zorgden 
voor afleiding, zodat ik later weer kon focussen. Deze mensen zou ik graag willen 
bedanken.

Er was één persoon die me van al het bovengenoemde voorzag: Linda, ik heb er 
bewondering voor dat je 10 experimenten tegelijk kunt inzetten, ondertussen de vol-
gende experimenten kunt bespreken of gewoon gezellig kunt kletsen, ook om 8 uur 
’s morgens nadat je al 2 uur reistijd achter de rug hebt. Je bent een schat en wat was 
het leuk om met je te werken. Bedankt voor de bergen werk die je verzet hebt, be-
dankt voor je steun, bedankt voor je vriendschap! En Wilco ook bedankt natuurlijk, 
zonder jou zou zelfs een duizendpoot als Linda zo’n druk leven niet trekken!

Jan, je had vanaf het begin het vertrouwen dat ik dit zou kunnen, ondanks mijn 
minimale (of afwezige) biologische achtergrond. Gelukkig kan je goed uitleggen en 
heb je geduld als het nodig is, waardoor ik deze achterstand kon inhalen. Maar je 
kunt ook spijkers met koppen slaan, zodat het onderzoek een beetje opschiet. En je 
kunt ook heel hard rennen: op het lab, als je praat, maar je bent pas echt niet bij te 
houden als je een marathon loopt! Gelukkig heb ik je toch nog heel even in gouden 
legging mogen bewonderen, werkelijk beeldig. Jan, bedankt voor de begeleiding, 
het vertrouwen en de gezelligheid. 

In het rijtje ‘snel’ mag Huib natuurlijk niet ontbreken, want hij is de definitie van snel. 
Huib, die snelheid en kordaatheid spreekt me heel erg aan, en het was één van de 
vele redenen waarom ik het zo prettig vond met je samen te werken. Na een be-
spreking met jou, leek de wetenschap ineens niet meer zo vreselijk moeilijk. Huib je 
bent bijzonder, omdat je het belang van anderen zo hoog hebt staan. Ik hoop er snel 
getuige van te mogen zijn hoe je met het NKOC 95% van de kinderen met kanker 
gaat genezen.

Bij Rogier staan nauwkeurigheid en degelijkheid hoog in het vaandel en dat zie je 
terug in zijn onderzoek en begeleiding. Rogier, ik ben blij dat je mij dit ook (zoveel 
mogelijk) hebt bijgebracht en dat je me de kans hebt gegeven me te verdiepen in 
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de biologische wetenschap. Ik heb veel plezier beleefd aan onze discussies en had 
altijd het idee, een stukje wijzer uit je kamer weg te lopen dan dat ik binnen kwam.

Marli heeft me in het begin een spoedcursus pipetteren gegeven en zo de fijne 
kneepjes van het vak geleerd. Dat was behalve leerzaam ook heel leuk en gezel-
lig! Marli, je bent altijd opgewekt, spraakzaam, lekker nuchter en je hebt een goed 
gevoel voor humor. Daardoor ben je een hele fijne collega. En omdat je m’n choco-
ladeverslaving begrijpt en omdat je lief bent voor Flip natuurlijk...

Ida, ik heb in het eerste jaar met heel veel plezier met je samen gewerkt. Het was 
leuk om met jou de trukendoos samen te stellen die we nodig hadden voor al het 
geplande onderzoek. Na een jaar verhuisde je naar Curacao. Hoewel dat officieel in 
Noord-Holland ligt, werd de reistijd toch wat lang, dus waren we je helaas even kwijt. 
Gelukkig ben je weer terug en is team-Jan met jouw aanwezigheid verrijkt. En het 
marathon team! Hartelijk bedankt ook, dat je paranimf wilt zijn!

Dan de nieuwe aanwinsten in team-Jan: Het nieuwe muis-model begon pas echt so-
epeltjes te lopen toen Ilona erbij kwam. Met jouw ervaring en sluitende administratie 
kwam er orde in de chaos. Emmy, je bent een hele leuke collega door je spontaniteit 
en enthousiasme. En omdat je energie nooit opraakt bij het dansen of tafelvoetbal-
len. Thomas: eindelijk een man bij de groep! Het kippenhok van Jan, kan wel een 
nuchtere gebruiken zoals jij. Heel erg veel succes met je promotie, ik weet zeker dat 
je het goed zult doen, de start belooft veel goeds.

Jens, Ellen en Mohamed. Het duurde niet lang voordat kamergenoten vrienden 
werden. Samen barbecueën, sporten, feesten en slap (of heel zinnig) ouwehoeren. 
Jens, we missen je heel erg, nu je in het verre Australië woont. Des te leuker was het 
om jou en Antony te bezoeken tijdens onze vakantie. Mohamed, je bent enerzijds 
een oase van rust en geduld, en anderzijds verraste je me altijd met je grappen. El-
len, je hebt me naar de marathon toe gesleept tijdens de doordeweekse trainingen. 
En bedankt dat je als ware kloneerkoningin me uit m’n lijden hebt verlost met dat 
kloneergeklungel.

Ja, kloneren was niet m’n sterkste kant. Arjan en Linda V, jullie hebben me ook 
enorm geholpen, want zonder jullie hulp zat ik nog steeds op dat survivin construct 
te knutselen! Johan, jij weet altijd de vinger op de zere plek van m’n onderzoek te 
leggen. Ik ben blij dat je dat ook deed, want het heeft me ervoor behoed om af en 
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toe te kort door de bocht te gaan. 

Gitta, Saskia, Janine en Lieve zorgen ervoor, dat op een biologisch lab het klinisch 
belang in beeld blijft. Hierdoor is er een evenwicht tussen fundamentele wetenschap 
en klinische toepassing, waar volgens mij iedereen baat bij heeft. Gitta en Sas, het 
was supergezellig met jullie op congres en inderdaad: de co-schappen zijn harts-
tikke leuk! Bedankt voor jullie hulp bij de (mentale) voorbereiding hierop. Janine: 
dat hebben we toch maar leuk bedacht dat speeddate spel! Lieve, het was leuk 
brainstormen over hoe we fundamenteel onderzoek zouden kunnen toepassen in 
de kliniek. 

Waar zouden we zijn zonder Peter. Peter, je houdt het lab draaiende en je bent 
daarmee onmisbaar. Dat is geen gemakkelijke taak met zoveel mensen op zo’n klein 
oppervlak. Behalve belangrijke praktische dingen regel je ook de nog belangrijkere 
borrels en feestjes en de aanwezigheid van de allerbelangrijkste paaldans-paal! 

In de categorie ‘onmisbaar’ mag JanK natuurlijk niet ontbreken. Jan, je weet niet 
alleen alles van computers en van statistiek, je weet het ook nog te combineren én 
uit te leggen. En dan ben je ook nog eens heel aardig en gezellig! Net als Danny, 
Piet, en Richard. Ik ga jullie allemaal wel een beetje missen. JanK omdat niemand 
zo vrolijk ‘Fiekeeeeee!’ kan roepen, Piet, vanwege je aanstekelijke lach en Danny, 
vanwege de gezellige meligheid tijdens de borrels. En Richard, jij blinkt uit met je 
ultiem (wel of niet bedoeld) lompe en daarmee hilarische opmerkingen. Helaas voor 
jou, gelukkig voor ons, krijg je soms (of eigenlijk best vaak) de hark (meestal on-
bedoeld) zelf tegen je kop. Gelukkig voor jou en gelukkig voor ons, kwam Marloes 
erbij, een ogenschijnlijk stille hoek waar vanuit zomaar ineens met tomaten gegooid 
kan worden. 
 
En met Timmetje is het altijd lachen! Leuk om met jou een beetje herrie te schop-
pen op het lab, tijdens het labweekend of op Texel. En je tegenpool, Peter Stroek-
en, weet met z’n onverbeterlijke nuchterheid alles in perspectief te zetten. Nurdan, 
Franciska, Nancy en Jennemiek, met jullie was het altijd gezellig (dijen)kletsend 
te lunchen. En te dansen! Ik zal tijdens m’n co-schappen af en toe ontsnappen om 
nog eens te komen buurten. Als jullie me tenminste niet uitlachen vanwege m’n jas. 
Bart, jij haalde de stamcellen erbij, mogelijk de toekomst van het begrijpen (en be-
handelen?) van het neuroblastoom. Gelukkig krijg je daarbij hulp van Inge, met wie 
het altijd leuk kletsen is over paarden.
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Also Evan, Natalia, Laurel, Maria and Ksenia are a real pleasure to have on the 
lab. Evan, you are one of the best persons to ask for critical feedback or interesting 
new theories. Natalia: we had such a fantastic idea together, too bad we couldn’t 
prove it, but it has been a pleasure anyway. Laurel and Maria, I love giggling with 
you guys, I’ll miss that! Ksenia, quiet and friendly, it is good to have you on the lab.

Monique en Antoinet, jullie hebben me ondersteund met praktische zaken zoals 
de ogenschijnlijk onoverkomelijke baal papierwerk die nodig is voor de totstandkom-
ing van een promotie. Als ik bij jullie langskwam werd alles overzichtelijk en was er 
meteen gelegenheid voor een gezellige babbel. 

Sommige collega’s zijn in de loop van de tijd verhuisd en/of van baan gewisseld. 
Sommigen gingen ver weg, anderen bleven in de buurt. Voor ons een groot gemis, 
maar gelukkig zijn ze allemaal op een goede nieuwe plek gekomen. Mireille, je was 
één van de belangrijkste gangmakers van het lab. Gelukkig komen we elkaar zo nu 
en dan nog eens tegen op een borrel of spelletjesavond. Lilith, I am happy that you 
still live and work in Amsterdam, so we can still run into each other and give each 
other an update of life. Marcel, behalve je kritische vragen tijdens de werkbesprek-
ing, mis ik ook iemand die me leuke restaurantjes in het Oostelijk Havengebied kan 
adviseren. Alvin en Gerben, wat jammer dat jullie weg gingen! Graag hoor ik een 
keer wat nou de minst lelijke plek van Rotterdam is. Dirk, de man die antwoord heeft 
op al je vragen (echt AL je vragen), jij zet je nog altijd in voor kinderen met kanker, 
dus wij komen elkaar over een paar jaar in Utrecht wel weer tegen. Hinco en Arjen 
zijn al een tijdje weg. Ik heb niet alleen leuke herinneringen aan jullie als collega’s, ik 
heb ook tijdens jullie promotie een beetje kunnen zien hoe het moet.

Ik heb ook hulp gehad van mensen van andere afdelingen en ziekenhuizen. André, 
René en Odette, het was leuk met jullie samenwerken. Bedankt voor al jullie advies 
met betrekking tot synergie assays en mitochondriën. Kees, de man die alles over 
muizen weet, en Berend, de man die alles over FACSen weet, jullie hebben me 
vaak geholpen en geadviseerd. Ook bij ‘acute nood’ stonden jullie klaar, en hebben 
daarmee menig experiment van de ondergang gered. En als jullie denken, goh wat 
is dit een mooi boekje! Het is ontworpen door Eelco. Hartelijk bedankt voor de lay-
out. Ik ben heel blij met hoe het geworden is. Ingrid Øra, first you were a very nice 
collegue in our lab, later a very nice collegue in Sweden, who always takes the time 
to give some advice. It has been a good collaboration, I very much appreciated that. 
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I would also like to thank our collegues from TI Pharma, especially Roger, Erno and 
Carla for your collaboration and advice. 

En waar zou ik zijn zonder mijn vrienden. Sommigen van hen zou ik in het bijzonder 
willen bedanken, voor hun steun en interesse.
‘de 8’: Claudia, Laura, Heleen, Marloes, Wieteke, Saskia en Netta, jullie zijn er 
al vanaf de middelbare school (of zelfs de basisschool) voor mij geweest. Ik ben 
dankbaar voor de talloze leuke herinneringen die we al hebben en nog zullen krij-
gen. Caroline en Jouke, bedankt voor jullie luisterend oor, en dat weekendje weg 
is voor herhaling vatbaar! Frans, bedankt voor ‘het vlot’ en alles wat daarna kwam. 
Esther, bedankt voor alle goede gesprekken tijdens de Voorschotense bos-, duin-, 
en strandwandelingen!

En tot slot wil ik mijn familie bedanken:
Eva en Claus, bedankt dat jullie altijd zoveel interesse hebben getoond en hebben 
meegeleefd. 

Lieve pap en mam, jullie zijn er altijd voor mij geweest, door jullie durf ik ergens op af 
te stappen en dingen te ondernemen. Door jullie ben ik een optimist en is het leven 
voor mij een feest. Jullie hebben me opgevoed en gevormd op een manier die ik me 
niet beter heb kunnen wensen.

László, lieve schat, met jou is elke tegenslag overkomelijk en elke overwinning een 
dubbel zo groot feest. Bedankt dat je bij me bent. 
 




