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Dankwoord

Zo…dan is voor mij nu ook de tijd aangebroken om het dankwoord voor mijn proefschrift 
te gaan schrijven. En dat betekent dat mijn proefschrift af is…wat een raar gevoel is dat! 
De eerste jaren van mijn promotie kon ik me er absoluut geen voorstelling van maken dat 
ik dit punt ooit ook zou bereiken en nu is het dan toch eindelijk zover! 
Het dankwoord is zelfs een van de allerbelangrijkste onderdelen van een proefschrift. Niet 
alleen omdat dit het enige is wat veel mensen ook daadwerkelijk lezen, maar natuurlijk 
vooral omdat dit proefschrift er niet was geweest zonder de hulp van een heleboel 
mensen! 
 Jos, dit proefschrift is grotendeels jouw verdienste! Ik ben begonnen als 
masterstudent in jouw groep en ben erg blij dat ik de kans heb gekregen om daar ook te 
promoveren. Het was voor mij snel duidelijk dat ik bij jou in de groep wilde promoveren. 
Want naast goed en interessant onderzoek vind ik ook de sfeer in een groep erg belangrijk. 
En jij hebt een groep zeer gemotiveerde en enthousiaste mensen om je heen weten te 
verzamelen! Dit heeft zeker te maken met jouw enorm positieve instelling. Ondanks dat je 
in het onderzoek regelmatig te maken krijgt met tegenslagen, weet jij altijd je optimisme 
te behouden. Als mijn onderzoek even niet zo lekker liep, kon ik altijd even bij jou langs 
komen om vervolgens weer met frisse moed en een berg nieuwe ideeën terug te komen. 
Bedankt dat je altijd vertrouwen hebt gehad in mij en mijn onderzoek en ik hoop dat ik 
in de toekomst je advies mag blijven vragen. De consequentie van een hele berg ideeën 
is echter wel dat je prioriteiten moet stellen en moet kiezen met welke ideeën je verder 
gaat. Doordat je me daar altijd heel vrij in hebt gelaten, heb je veel bijgedragen in mijn 
ontwikkeling tot een zelfstandige onderzoeker. Ik kan alleen maar hopen dat ik op mijn 
toekomstige postdoc positie net zoveel mogelijkheden en vrijheid krijg om me verder te 
ontwikkelen.
 Peter, als er een co-copromotor zou bestaan, zou jij daar zeker voor in aanmerking 
komen! Het zegt al genoeg dat jij op vrijwel al mijn papers een prominente plaats inneemt. 
Ik heb heel veel van jou en van onze samenwerking geleerd, ondanks dat die soms niet 
helemaal vlekkeloos verliep door onze verschillende manier van werken. Ik waardeer het 
enorm dat ik altijd bij je terecht kon voor advies en hulp bij praktische/technische zaken. 
Jij loopt over van ideeën en wilt overal wel even een 'pilot'-experimentje aan wagen. Het 
staat buiten kijf dat jij een wetenschapper in hart en nieren bent! Ik hoop dat de toekomst 
wat meer duidelijkheid schept over het verdere verloop van je carrière. Ik wens je in elk 
geval alle goeds! 
 Ute, wat leuk dat je mijn paranimf wilde zijn! We werken al samen bij de 
muisjes sinds jij stage kwam lopen in de groep van Jos. Vanaf het begin af aan ging die 
samenwerking heel goed. Je bent een echte team-player en ik ben blij dat je na je stage 
ook als analist in de groep kon blijven! Later had ik het geluk dat Eva ons ’muizen-team’ 
ook nog kwam versterken. En naast dat het natuurlijk errug gezellig was om met jullie 
samen te werken, heeft het ook wetenschappelijk zeer goed uitgepakt. Lieve dames, 
zonder jullie hulp was het echt nooit gelukt om die megalomane muizenprojecten tot 
een goed einde te brengen! Jullie hebben een groot aandeel gehad in mijn papers en dus 
ook in dit proefschrift.
 Ellen, ik ben blij dat ik de laatste loodjes van mijn promotie met jou heb mogen 
samenwerken! Samen met Liesbeth ben jij echt de drijvende kracht geweest achter het 
genereren van talloze tumorcellijnen. Ondanks al die uren in de celkweek, bleef jij altijd 
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vrolijk en enthousiast! Iedereen kan bij jou terecht voor een serieus gesprek of een lolletje. 
Beetje jammer alleen dat jouw voetbalhart in Eindhoven ligt…;-)! En hoewel de cellijnen 
nog niet in dit proefschrift staan, hoop ik dat ze in de toekomst nog veel gebruikt zullen 
worden. 
 Ik ben begonnen op het NKI als student bij Bastiaan. Hoewel ik jouw uitleg 
met behulp van rode en witte balletjes op dat moment iets minder kon waarderen, 
heb ik enorm veel van jou geleerd! Ik ben altijd erg onder de indruk geweest van jouw 
kritische blik en scherpe geest. En ik denk dat het je gelukt is om dat voor een deel op 
je wetenschappelijke nageslacht over te brengen ;-). Heel veel succes in de toekomst in 
Engeland/Zweden/Nederland/??? (doorhalen wat niet van toepassing is)! 
 En wat een enorme bak aan kennis en ervaring hebben wij op het lab staan 
met Hanneke en Ingrid! Op het gebied van kloneren en DNA, heb ik van Hanneke alle 
kneepjes van het vak geleerd. En zonder Ingrid waren we nooit gekomen waar we nu zijn 
met die verdomd lastige BRCA1 western blots! Ik wil jullie enorm bedanken dat jullie altijd 
bereid waren om te helpen en al mijn vragen te beantwoorden. Jullie zijn echt de spil van 
het lab! 
 Om zeker niet te vergeten, onze meest ervaren muizendames: Eline en Tanya! 
Eline, ik wil jou bedanken dat je mij alle technieken die je nodig hebt voor muisexperimenten 
zo grondig hebt aangeleerd. Hoewel je dan misschien niet direct betrokken bent geweest 
bij de experimenten voor mijn papers, sta je daarmee wel aan de basis van dit proefschrift! 
En ik waardeer jouw zeer betrokken en verantwoordelijke houding enorm! En dan onze 
one and only BT (black technician) aka LaTanya aka Carameleesha ;-)! Volgens mij ben 
jij zowat de enige in heb lab waarmee ik lekker kon ouwehoeren over de heerlijke 
onzinprogramma’s op tv zoals OhOh Cherso, the Bachelor, Echte meisjes in de jungle en 
ga zo maar door. Maar daarnaast ben ik ook heel blij dat jij onze muizenlijnen allemaal 
veilig hebt kunnen stellen door er ES cellen van te isoleren. Wat een klus is dat, respect 
hoor! 
 Sjoerd, ik kan wel zeggen dat jij er mede verantwoordelijk voor bent dat ik 
aangestoken ben met het tennis-virus! Elke maandagochtend werden als eerste onze 
tenniswedstrijden van dat weekend even grondig geanalyseerd. Ik zal je bestorming van 
de ATP ranking met interesse blijven volgen! En als een tenniscarrière het dan toch niet 
wordt, heb je altijd je pathologendiploma en straks doctorstitel nog! Zoals jij altijd zegt: 
alles na je VWO-diploma is mooi meegenomen! Heel veel succes met de laatste loodjes 
van je promotie!
 Hulde aan Marieke vd V voor het geluid wat zij weet te produceren ;-). Toen 
zij in het Jonkers lab kwam had ik opeens een geduchte concurrent en werd het aantal 
geproduceerde decibellen meer dan verdubbeld. Het is waarschijnlijk niet voor niets 
geweest dat wij tweeën op één kamer kwamen bij collega’s die toch al een gehoorprobleem 
hadden… Nu even zonder gekkigheid: Marieke, met jouw spontane en enthousiaste 
verschijning heb je voor veel leven in de brouwerij gezorgd! Ik hoop dat onze ‘expeditie’ 
niet voor niets is geweest en dat je papers dit jaar nog gepubliceerd worden!
 Martine, jij bent een aanwinst voor de Jonkers groep, zowel op wetenschappelijk 
als op sociaal gebied! Thanx voor alle gezelligheid en je wijze raad op carrière-gebied! Dit 
boekje had er waarschijnlijk niet zo uitgezien zonder Linda. Thanx dat je me het rondgeleid 
door de donkere krochten van InDesign en dat ik jouw proefschrift als voorbeeld mocht 
gebruiken! Heel veel succes in de toekomst aan het ES cel-front samen met Martine en 
Tanya! Sjors, ik moet toch wel zeggen dat het een enorme opluchting was toen er nog 
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een Ajax-fan bij ons in de groep kwam werken tussen al die PSV-ers! Ik twijfel er niet aan 
dat het helemaal goed gaat komen met je promotie met die Ajax winnaarsmentaliteit! 
Ewa, I hope that you can get your paper published soon and find a nice job in a warmer 
and less rainy country ;-)! Mirjam, we hebben maar korte tijd in dezelfde groep gezeten, 
maar ik vond het leuk je te leren kennen. Ik ben benieuwd wat er uit jouw onderzoek naar 
CAFs zal komen! 
 De afgelopen jaren heb ik met veel plezier studenten begeleid tijdens hun 
onderzoeksstage. Naast dat ik het leuk vind om te proberen mensen wat bij te brengen, 
heb ik er ook zelf enorm veel van geleerd! Ute, ik ben blij dat ik een kleine bijdrage heb 
kunnen leveren aan de goede analist die je nu bent! Dafni, thanks for your contribution 
to chapter 6 of this thesis! I hope we can get this paper published soon. I wish you all the 
best in the rest of your career, whether it is inside or outside science! Keep me posted!
 Vanzelfsprekend wil ik ook alle ex-Jonkers labgenoten bedanken! Mark, mijn 
borrelmaatje, ik ga naar een stuk minder borrels nu jij in Zweden zit! Ik ben erg benieuwd 
wat je gaat doen als je weer terugkomt naar Nederland (als je tenminste niet een leuke 
Zweedse aan de haak slaat en in Zweden blijft ;-). Dank je wel voor al het meedenken en 
je hulp bij mijn experimenten! Henne, bedankt voor alle wijze raad tijdens het begin van 
mijn OIO-tijd! Jouw complimentjes hebben me toen een stuk zelfverzekerder gemaakt. Ik 
ben blij dat alles je nu voor de wind gaat! Chris, bedankt dat je bio-informatica voor mij 
iets minder ‘eng’ hebt weten te maken. Er is nog steeds geen waardig opvolger voor jou 
gevonden! Waarschijnlijk zit jij binnen no time bij Genentech aan de top ;-)! Marco, de 
enige mede-Utrechter/Utrechtenaar in de Jonkers groep. Wie weet volg ik jouw voorbeeld 
en ga ik na mijn promotie ‘back to my roots’. Gille(man), Chiel, Xiaoling and Patrick, the 
very ‘green’ student that you probably remember has now left the (NKI) building! Wow, 
time flies! Thanks for all your practical help and (career) advice! 
 En dan hebben we natuurlijk ook nog de klinische wederhelft van de Jonkers 
groep: de Linn groep. Bij nader inzien; artsen vallen best wel mee ;-)! Hoewel de 
verschillen tussen fundamenteel en klinisch onderzoek soms best groot zijn, heb ik toch 
veel van jullie opgestoken! Ik weet nu bijvoorbeeld het verschil tussen een predictive en 
prognostic marker en hoe ik een nette survivalcurve moet maken. Marieke V, ik zit dit 
stukje toevallig te schrijven terwijl jij vanmiddag je proefschrift gaat verdedigen! Ik twijfel 
er niet over dat dat een succes zal worden, net zoals je toekomstige carrière als dokter 
Vollebergh! Philip, in je eentje wist jij het NKI een stuk studentikozer te maken ;-)! Ik heb 
me altijd kostelijk vermaakt om jouw verhalen over het Leidse studentenleven. Jij was 
een goede plaatsvervanger in de borrelcommissie, want volgens mij heb jij nog nooit een 
borrel overgeslagen!
 Helaas zitten de Jonkers groep en de De Visser groep inmiddels niet meer op 
dezelfde afdeling, ondanks de vele gemeenschappelijke (onderzoeks)interesses. Karin, 
Chris, Metamia, Kelly, Seth en Tisee, ik wil jullie bedanken voor alle nuttige discussies die 
we tijdens de werkbesprekingen gevoerd hebben en natuurlijk ook voor de gezelligheid 
tijdens retreats, barbecues en andere uitjes! Karin, ik hoop dat je in de komende jaren ook 
op papier de status van groepsleider zult krijgen, hoewel dit in de praktijk natuurlijk allang 
zo is! Je verdient ‘t! Chris, ik ben erg benieuwd of jij na je promotieonderzoek nog terug 
zult keren naar de kliniek. Het straalt ervan af dat je enorm veel plezier in het onderzoek 
hebt en je hebt er ook veel talent voor! Metamia, jammer dat we nu geen borrels meer 
samen kunnen geven! Maar je mag me natuurlijk altijd uitnodigen voor de borrel van 
jouw volgende high impact paper ;-)! En ik hoor het ook graag wanneer je een mooie 
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postdoc positie hebt gevonden in the Big Apple. Kelly, de trein- en autoritjes tussen 
Amsterdam en Utrecht (en vice versa) waren me een waar genoegen! Ondanks af en toe 
wat haperingen bij de NS, weet ik zeker dat jouw promotie als een trein zal lopen!
 Zonder het werk van Sven en consorten in de Borst groep, was mijn onderzoek 
er nooit geweest! De keren dat ik naar jullie data heb verwezen in mijn presentaties en 
publicaties zijn ontelbaar! Sven, ik waardeer het enorm dat je altijd bereid was te helpen 
en mijn vele vragen te beantwoorden. Liesbeth, hartstikke bedankt dat je samen met 
Ellen hebt gestort op het maken van tumorcellijnen van mijn muismodellen! Ik zal jouw 
beschrijving van ‘rommelige’, ‘wollige’ of ‘ster-achtige’ tumorcellen nooit vergeten! Lieve 
Janneke, ik heb altijd bewondering gehad voor het aantal projecten wat jij succesvol 
draaiende hebt weten te houden. Ik weet zeker dat al dat werk in een mooi boekje zal 
resulteren! En hopelijk heb ik nog een kleine bijdrage kunnen leveren aan een van jouw 
papers. Hou me op de hoogte wat je na je promotie gaat doen! Henri, als student had ik er 
geen benul van wat precies jouw functie binnen het NKI was! Inmiddels kan ik niets meer 
bedenken waar jij NIET bij betrokken bent binnen het NKI. Fijn dat er altijd iemand op P2 
was als ik in het weekend kwam werken! Tom en Linda, dank jullie wel voor jullie advies 
en hulp bij praktische zaken, zoals het versturen van de vele pakketjes op droogijs!
 Ook de hele te Riele groep wil ik bedanken voor de gezellige tijd op P2. 
Marleen, Sandra en Marieke, bedankt voor de ondersteuning bij de ES celkweek en de 
oligotargeting tijdens het prille begin van mijn OIO-carrière. Tanja, het schepte wel een 
band dat we ongeveer tegelijkertijd op dezelfde afdeling met onze promotie begonnen 
zijn! Succes met de laatste loodjes en ik weet zeker dat er een mooi boekje gaat komen! 
Sietske, thanx voor alle gezelligheid tijdens retreats, etentjes en promotiefeestjes! Jij 
weet vast ook San Francisco op zijn kop te zetten!
 Het laatste jaar van mijn promotie zijn we ook nog verhuisd van P2 naar C2. Ik wil 
alle mensen van C2 bedanken voor het warme welkom dat de Jonkers groep kreeg. Jullie 
hebben er zeker aan bijgedragen dat ik de laatste stressvolle maandjes van mijn promotie 
nog met plezier gewerkt heb! Mirna, bedankt voor de hulp met praktische zaken rondom 
het afronden van mijn promotie. Je hebt je in korte tijd onmisbaar weten te maken voor 
C2 en de Jonkers groep. 
 Daarnaast wil ik ook alle medewerkers van de Genomics Core Facility (GCF), 
de Digital Microscopy Facility, het muizenhuis en de proefdierpathologie van het NKI 
bedanken. Met name de dierverzorgers van G3 (Marissa, Adrie en Klaas) en G2-zuid 
(Bjørn en Tanja) hebben eraan bijgedragen dat de experimenten beschreven in dit 
proefschrift zo succesvol zijn verlopen.
 Uiteraard was deze promotie nooit tot stand gekomen zonder mijn 
promotiecommissie. Ik wil de leden van mijn promotiecommissie bedanken voor de tijd 
en energie die zij gestoken hebben in het beoordelen van mijn proefschrift. Ik ga mijn 
uiterste best doen om uw kritische vragen tijdens mijn promotie zo goed mogelijk te 
beantwoorden. Beste Ton, bedankt dat u mijn promotor wilde zijn. Professor Kanaar, 
dank dat u als gastopponent mijn promotie wilt bijwonen.  
 Naast al mijn collega’s zijn de mensen buiten het lab natuurlijk net zo belangrijk 
geweest tijdens mijn promotieonderzoek. Zonder al die leuke en mooie belevenissen met 
vrienden en familie, was het een stuk lastiger geweest om mijn promotie te doorstaan! 
Ik wil jullie allemaal bedanken voor het interesse dat jullie altijd gehad hebben in mijn 
onderzoek en promotie-perikelen, ondanks dat het soms lastig te begrijpen was waar ik 
nu precies mee bezig was. En hopelijk kan ik jullie hiervoor op 14 september persoonlijk 
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bedanken en kunnen we samen proosten op mijn promotie!
 Marijk, we zijn al vriendinnen sinds het eerste moment dat ik op de Margrietschool 
kwam. En hoewel de 'New girls in een blikkie' inmiddels niet meer bestaan ;-), ben ik heel 
blij dat wij bijna 20 jaar later nog steeds vriendinnen zijn! Zonder probleem kunnen wij 
hele avonden doorbrengen met alleen maar kletsen over van alles en nog wat. Dank je wel 
voor al je interesse en advies! Ik heb er enorm veel respect voor hoe jij de afgelopen jaren 
samen met Folk door alle tegenslagen hebt heengeslagen. Alle goeds voor de toekomst!  
 En dan mijn Utrechts mede-bioloogje Aniek! Ans, hadden we in 2001 ooit gedacht 
dat we allebei zouden promoveren op kankeronderzoek?! De afgelopen jaren hebben wij 
onder het genot van een hapje en drankje heel wat afgepraat over wetenschap en alles 
wat er bij komt kijken (voor velen, waaronder onze mannen, onbegrijpelijk)! Dank je wel 
voor al je advies! Ik twijfel er niet over dat jouw promotie in december goed gaat verlopen 
en dat jij een succesvolle carrière als onderzoeker tegemoet gaat! Super dat je een goede 
postdoc plek hebt gevonden in San Francisco, maar ik ga je wel missen hoor! Ik wens jou 
en Coen heel veel succes en plezier in SF en we komen jullie daar zeker weten een keertje 
op zoeken!
 Ik had me geen betere schoonfamilie kunnen wensen! Ans, Gijs, Daphne, 
Herman, Nanda en Laurence, dank jullie wel dat jullie me zo op mijn plek hebben laten 
voelen in de familie Koppers! Ik heb het enorm naar mijn zin gehad tijdens de vele feestjes, 
etentjes en weekendjes weg! Die hebben er zeker aan bijgedragen dat ik de stress van het 
promoveren even los kon laten! Ook bedankt voor de vele lieve smsjes/mailtjes/kaartjes en 
voor het feit dat jullie altijd zo geïnteresseerd zijn geweest in mij en mijn onderzoek. En ik 
ben zoooooo benieuwd of Jelte op 14 september, als ik dit proefschrift moet verdedigen, 
al een zusje heeft gekregen! Zo niet, dan graag wel voor ik en Marcel naar Nieuw Zeeland 
afreizen ;-).
 Onbetaalbaar: mijn lieve gezusters Karlijn en Milou! Ondanks dat we elkaar 
vroeger natuurlijk wel eens in de haren konden vliegen, ben ik heel blij dat we nu zo’n 
goede band hebben. En ik ben ook zoooooo trots op mijn kleine zusjes! Ik weet zeker 
dat jullie in de toekomst op vele vlakken nog heel veel gaan bereiken. Lieve Lijn, ik zou 
niemand liever naast me hebben staan tijdens mijn verdediging dan jij! Jouw vrolijkheid, 
energie en positieve instelling kan ik goed gebruiken! En daarnaast was jij op het 
voetbalveld ook altijd al een betere verdediger dan ik ;-). Lieve Lou, ik vind het zo cool 
dat je nu geschiedenis aan het studeren bent! Geschiedenis was ook altijd een van mijn 
verborgen interesses! En wie weet ben jij de volgende die gaat promoveren! By the way, 
ook leuk dat je een vriendje hebt gevonden waar ik lekker mee kan ouwehoeren over 
microarrays, aCGH, proteomics, sequencing enzovoorts ;-)! Joeri en Ronald, ook jullie 
wil ik natuurlijk bedanken voor alle gezelligheid en de interesse die jullie altijd getoond 
hebben in mijn onderzoek! Heel veel succes met (het afronden van) jullie studie! En blijf 
goed voor mijn kleine zusjes zorgen hè!
 Lieve paps en mams, zonder jullie was ik nooit geworden wat ik nu ben! Dank 
jullie wel dat jullie me alle kansen hebben gegeven om me te ontwikkelen en dat jullie 
altijd voor me klaarstonden met hulp en advies. Wat is het belangrijk om mensen om je 
heen te hebben waar je altijd op terug kunt vallen! Ik hoop dat ik dat ook voor jullie kan 
betekenen. Mam, hoewel ik me soms afvraag of nodig is om echt iedereen te vertellen 
wat ik doe ;-), ben ik toch blij om te merken dat je zo trots op me bent! Maar je moet 
weten dat ik ook enorm trots op jou ben! Je hebt je mooi wel door al die ellende van 
de afgelopen jaren heen weten te knokken en je gaat nu zelfs weer studeren! Papsie, jij 
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hield jezelf iets meer op de vlakte, wat niet gek is in zo’n kippenhok ;-)! Je hebt jezelf altijd 
weggecijferd voor je meiden. En hoewel ik dat natuurlijk enorm waardeer, vind ik het fijn 
om te merken dat je nu meer je eigen dingen hebt. Pap en mam, ik hoop dat de toekomst 
veel moois voor jullie in petto heeft. Na regen komt zonneschijn! Luv you!  
 Save the best for last! Mijn lieve lieve lieve Marcel! Dank je wel dat je de afgelopen 
jaren in elk opzicht achter me hebt gestaan! Door jouw nuchtere kijk op de wereld en 
relativeringsvermogen heb je mij heel wat keren met beide benen op de grond weten 
te houden. Jij kon altijd blijven lachen om mijn geklaag en gemopper. En hoewel ik het 
op dat moment soms heel irritant vond, kon ik er uiteindelijk zelf ook om lachen. “Get in 
the bowl…no YOU get in the bowl!” Ik kijk echt enorm uit naar ons avontuur in Nieuw 
Zeeland! En wie weet krijg ik je ooit nog wel mee naar Zuid-Amerika, Afrika of Azië ;-)… 
Jeg elsker deg!




