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Dankwoord
Hier heb ik al heel wat jaren naar uitgekeken; naar het schrijven van mijn dankwoord. 
Wat ben ik ontzettend blij dat ik ga promoveren en ik wil heel veel mensen bedanken voor 
het tot stand komen hiervan. Natuurlijk allereerst mijn waarde promotoren professor Rien 
van Oers en professor Eric Eldering. Eric, je was altijd zeer kritisch en dat is uiteraard 
een goede eigenschap in de wetenschap en heeft geleid tot mooie resultaten. Ik vind 
het enorm leuk dat ik de eerste promovenda ben bij jou als professor. Rien, ook jij veel 
dank voor de trouwe en goede begeleiding, ook na mijn overstap naar de oncologie. 
Heel veel dank voor het altijd zo snel en goed bekijken van mijn stukken. Ook jou wil ik 
bedanken, Rene, voor je opbouwende aanvullingen bij de werkbespreking. Jouw heldere 
visie en adviezen voor verdere proeven heb ik als zeer inspirerend ervaren. Ik ben blij dat 
je deelneemt in mijn commissie. Arnon, veel dank voor je positieve aanvullingen zowel in 
het lab als in de kliniek en veel dank voor je hulp bij het Oncogene stuk!

Ik wil graag alle mensen in het lab bedanken voor wat ze me allemaal geleerd hebben. 
Allereerst Annelieke, jij hebt me de eerste maanden op sleeptouw genomen en me 
ontzettend veel geleerd over van alles en nog wat. Ik vond het erg jammer dat je wegging. 
Ingrid, jij stond, en staat nog steeds, altijd open voor vragen en ik vind het bijzonder dat 
jij echt overal een antwoord op hebt. Rene Spijker, veel dank voor al je hulp. Sanne, 
tijdens de CFSE experimenten leerde ik je kennen en ik heb veel van je geleerd, ook 
toen ik je kamergenoot was bij de hematologie en je ook mijn vaste vraagbaak was, 
dank daarvoor en heerlijk dat je zo met me meeleeft. Judith, wij hebben met veel plezier 
samen gewerkt! Jacolien, dank voor je hulp met alles, bij jou heb ik het idee dat alles 
altijd lukt. Chris, zonder jou was het ABT stuk nog lang niet af, heel veel waardering heb 
ik voor je inzet en geduld met de CLL samples. Zonder Felix en Jan-Jaap was er nooit een 
muizen hoofdstuk geweest. Ik heb veel bewondering voor jullie muizenliefde. Chiel, wat 
goed dat jij helemaal in het ripoptosome gedoken bent! Dieuwertje, zonder jou waren 
er geen artikelen en geen promotieboekjes, ontzettend knap hoe jij je door moeilijke 
tijden heen slaat. And of course Fernanda, I have told you already that you are GREAT. 
Every experiment we did together, and with Margot, worked out really well. Thanks a lot! 
Ook heb ik met de oude en nieuwe labgenoten, Delfine, Rogier, Gregor en Doreen, heel 
gezellig samen gewerkt. En dan de studenten, Iris en Anna. Iris, naast het feit dat je een 
hele gezellige student was, heb je mooie proeven gedaan en kon je als de beste blotten, 
leuk dat je nu ook interne geneeskunde doet en dat ik je regelmatig nog tegenkom om 
te horen wat de toekomst je verder gaat brengen. Anna, you also did a great job! Berber 
en Kirstin, ik heb van jullie genoten en veel geleerd en wat een enorme tegenvaller dat 
jullie mijn buren opeens niet meer waren. Ester en Si-la, dank voor de goede adviezen. 
Medewerkers van het speciële hematologie lab, dank voor jullie hulp met het onderzoek 
en ook veel dank voor het onderwijs en de goede bereikbaarheid bij de hematologie.
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Daarnaast zijn er verschillende andere afdelingen die ik graag wil bedanken voor hun 
hulp. Allereerst de afdeling pathologie, Carel van Noesel, ook dank voor het willen 
deelnemen in de commissie, maar ook Steven Pals en Richard Bende. Zonder jullie hulp 
met de lymfklieren zouden de artikelen een stuk minder impact hebben. Ook wil ik de 
afdeling van Rogier Versteeg (Oncogenomics) bedanken voor de hulp en alle adviezen 
rondom de micro-arrays, zowel ten aanzien van het aanleveren van de samples als 
de analyse van de data. Veel dank aan de afdeling van Jan Paul Medema (Center for 
Experimental and Molecular Medicine) voor de hulp bij de muizen studies en, Jan Paul, 
uiteraard ben ik erg blij dat je in mijn commissie zit. John Silke, thanks for all your 
help with the cIAP chapter. Your enthusiasm is really inspiring and your ideas for further 
experiments were great! Prof. dr. Nancy Berliner and dr. Arati Khanna-Gupta, it was 
thanks to you that I pursued a career in fundamental research. Thanks for the great time 
at Yale.

Marjolein Rentinck en Sylvia Luykx uit Tergooiziekenhuizen, mijn dank gaat uit naar jullie 
uitgebreide medewerking voor het verkrijgen van CLL samples. Fijn dat ik ook voor 
allerhande adviezen bij jullie zo laagdrempelig kan aankloppen.

Verder zijn er nog heel veel mensen waarvan ik zo blij ben dat ze er zijn. Maartje, al sinds 
de middelbare school zijn we onafscheidelijk en ik hoop dat we nog 60 jaar elke keer 
precies dezelfde aardappelsalade blijven eten! Dank voor het altijd met zoveel interesse 
luisteren naar mijn (misschien soms wat saaie) lab verhalen. Lieve meisjes, sinds we 16 
jaar geleden 6 uur met elkaar in de McDonalds gezeten hebben in Sydney weten we 
precies wat er in elkaars leven speelt. Zoveel dank voor de fijne afleiding die ik heb als 
ik bij jullie ben. Noom, ik ben zo blij met je cursus loslaten en je wondervragen, heerlijk 
figuur ben je. Koek, ik zou een voorbeeld aan je moeten nemen, met de camper door 
Europa, heel gezellig dat je 5 oktober weer terug bent. Iertje, je bent altijd mijn partner in 
crime met hard werken en ik ben ook zo trots op wat jij allemaal bereikt hebt. Daarnaast 
kunnen we elkaar ook altijd vinden voor erg belangrijke zaken van een andere aard, 
waarvoor we soms uren in regen staan. Ik vind het leuk dat jij je ook zo verheugd op 5 
oktober. Lieve Bel, als ik bij jou ben moet ik lachen, eigenlijk ook als ik alleen al aan je 
denk, wat ben jij een fantastische vrouw en wat kan jij goed van het leven genieten. Ik 
vind het zo bijzonder dat je jouw hele Australië reis om mijn promotiedatum heen hebt 
gepland. Ons talenwonder Jen, ik mis je, kom maar gauw weer gezellig terug. En Door, 
ik ken niemand die zo sterk en dapper is als jij. Hoe jij je door moeilijke tijden heen sleept 
is bewonderenswaardig. Ik denk vaak aan jullie en gelukkig is het altijd 22:22 als ik op 
de klok kijk als ik ga slapen, ze is bij ons. Dank voor je altijd lieve luisterende oor en je 
hilarische mailtjes. Ik kijk uit naar jouw verdediging in Oxford!
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Mijn lieve geneeskunde vrienden, ik wil jullie bedanken voor alle heerlijke ontspannen 
momenten die ik met jullie heb. Lieve Eef, ik ken niemand zo grappig als jij en die 
bovendien ook van elke zeilbonk wint met armpje drukken ondanks je wespentaille! 
Karlijntje, het is altijd gezellig als ik bij jou ben. As en Jan mag ik gauw weer een keer 
mee op de boot met dokter Bernard? Lil, nu het boekje af is kan ik gezellig naar Ijburg 
komen om wat tijd samen in te halen. As W, ik kan je altijd bellen voor een koffietje bij de 
hazen of een biertje, thanks. Joost, Jel, Hein, Hugie, Joor, Svennie en Evan, ik vind jullie 
zulke knappe mannen en ben zo blij dat ik jullie ken. Hein, nog bedankt voor je smsje 
twee jaar geleden: GEEF NIET OP! 

Lieve collegae en supervisoren bij de hematologie en oncologie en natuurlijk alle 
ex-Hilversummers. Ik heb met ieder van jullie heerlijk samengewerkt en met een aantal 
van jullie werk ik nu gelukkig weer samen. Nadia, Carolien, Didi en Godelieve, dat 
hollen was een welkome afleiding. Godelieve, jij tipte me 7 jaar geleden dat ik eens 
bij de Experimentele Immunologie moest gaan praten over de mogelijkheden voor een 
promotieonderzoek, veel dank daarvoor.

Ook wil ik Chris Bor bedanken voor de toewijding voor mijn boekje. En de Kinderkeet, 
lieve Ann, Suzanne, Jacqueline en Marian, ik ben zo blij dat jullie zo goed voor Reintje 
zorgen, echt heel veel dank. Jelle en Michiel, veel dank voor het introduceren van het 
kiten, wat is dat heerlijk! Markie-mark, ik denk nog vaak met veel plezier terug aan al 
onze uren op de boot. Je bent altijd zo geïnteresseerd in de inhoudelijke aspecten van 
mijn werk, ik hoop dat dit boekje wat duidelijkheid geeft. Als je vragen hebt hoor ik het 
graag. Lieve buren, mede dankzij jullie is de Bilderdijkkade 31 een heel fijn huis om in te 
wonen. Bovenburen, veel dank voor vandaag!

Lieve paranimfen, lieve Go, wat ontzettend bijzonder dat we deze promotie samen gaan 
meemaken. Ik heb elke dag genoten van ons geklets en grapjes in tha hood. Ook als 
dingen tegenvielen stond je voor me klaar. Ik vond het heel leuk om je paranimf te 
zijn geweest en ben heel blij dat jij naast me staat in oktober. Dank voor alles. Lieve 
Anniemannie PC, je kaars zegt liefde, loyaliteit en stabiliteit. Maar voor mij ben je nog 
veel meer. Je bent een fantastisch mooie, lieve, grappige vrouw en ik geniet van ons 
wekelijks uitstapje naar AMVJ. Ik ben er vanuit gegaan dat je mijn paranimf zou zijn, jij 
toch ook?

Lieve Pippa, Miel, Taco, Wendy, Anna en Pien, wat ben ik blij met jullie en wat is het 
altijd gezellig als we met elkaar zijn. Ik hou niet van de winter, maar ik kan me nu alweer 
verheugen op de komst van Sint en het heerlijk avondje met jullie. Heel veel dank Pippa 
dat je, ondanks je eigen volle schema, ons altijd uit de brand kan helpen als Joppe en ik 
weer eens druk zijn.
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Lieve oma, dank voor je steun en je liefde. Lieve broers, Joost en Erik, bedankt dat jullie 
er altijd voor me zijn! Lieve zus, ik kan zo blij worden van jouw enthousiasme en vind het 
zo gezellig dat je van alles en nog wat organiseert voor ons. Lieve mam, wat superlief 
dat je elke week kwam oppassen toen Rein klein was, echt ontzettend dankbaar ben ik 
je daarvoor en ook voor alle andere lieve dingen die je voor ons doet en hebt gedaan. 
Lieve pap, van jou heb ik geleerd dat altijd alles mogelijk is en ik denk dat dit boekje 
hiervan wel een uiting is! Ik ben zo dankbaar voor wat je allemaal voor ons doet. Pap 
en mam, jullie staan zo onvoorwaardelijk voor ons klaar, dat is ontzettend  bijzonder, 
dankzij jullie kunnen Joppie en ik zo hard werken, maar soms ook helemaal zorgeloos 
genieten. 

Joppe, je bent alles voor me en ik ben dolgelukkig met je. Je inspireert me op zoveel 
vlakken. Ik heb veel bewondering voor hoe jij voor alles gaat. Je bent er voor me in 
drukke tijden en ook als er leuke dingen gedaan kunnen worden. Wat kunnen we heerlijk 
met elkaar genieten, en bovenal heel veel lachen. Ik kijk nu al uit naar ons feestje in 
Frankrijk. Rein, lief ventje, sinds je komst gaat er een nieuwe deur aan liefde voor me 
open, wat hou ik veel van jou. Ik heb dit boekje geschreven tijdens je slaapjes en heb 
geprobeerd de voorkant een beetje leuk voor je te maken. Nu hoef je overdag niet meer 
te slapen; het boekje is klaar en we kunnen voortaan de hele dag leuke dingen doen. 
Wat een feest. 
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