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DANKWOORD

dankwooRd

De afgelopen jaren waren een fantastische tijd, mede doordat ik omringd was 
door geweldige collega’s. Ik wil dan ook iedereen bedanken die hierbij betrokken 
was. een aantal personen wil ik in het bijzonder bedanken voor hun bijdrage aan 
mijn promotie onderzoek:

In de eerste plaats wil ik mijn begeleider Heinz Jacobs bedanken. Beste Heinz, 
dank je voor de vrijheid die je mij gegeven hebt tijdens mijn promotie. Ik heb 
altijd genoten van de momenten waarop wij samen aan het brainstormen waren 
over somatische hypermutatie. Ik wens je veel succes in het DNA repair veld! 
Petra, jouw PCNA K164R muis was een belangrijke reden voor mij om bij Heinz 
te komen werken en was essentieel voor dit promotie onderzoek, bedankt! 
Paul, in de laatste jaren hebben wij steeds meer samengewerkt, waarin jouw 
immunologische kennis cruciaal was voor onze DNA repair experimenten. Ik zal 
de mega experimenten die ik met jou deed missen. Veel plezier op vakantie! 
Niekos, wat was het fijn om jou in de groep te hebben, je kunt zo lekker boos 
worden op alles. Vanaf de eerste dag van jouw promotie tot de laatste dag van 
mijn promotie hebben wij samen gewerkt, en ik heb hier altijd van genoten. 
marc, ook jij bedankt voor de leuke (flauwe) sfeer in de groep. Ik hoop dat ons 
deep sequence project een succes wordt! federica and Timon, thank you for all 
the hard work during your internships. I enjoyed supervising you.  

Dit promotie onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de vele 
samenwerkingen met mensen buiten het NKI. Niels, Jaap en Anastasia, hartelijk 
dank voor jullie kritische feedback de afgelopen jaren. Ik kijk uit naar de PCNA 
K164R;Rev1 resultaten! KJ and Kyoo-Young, thank you for our SHPRH;HLTf 
collaboration. Akiko en Willy het was erg leuk om met jullie samen te werken. 
Ik had nooit gedacht dat ik op een immunologie afdeling testis zou isoleren. Ik 
hoop dat ons werk een mooi plekje krijgt!

Verder wil ik de leden van mijn promotie begeleidingscommissie bedanken. 
Hein, Titia en Jannie, hartelijk dank voor jullie bijdrage aan mijn onderzoek. 
Naast de jaarlijkse voortgangsbesprekingen waren jullie ook altijd bereid om mijn 
artikelen te lezen. Ook wil ik de mensen van de DNA repair meeting bedanken 
voor hun feedback, hopelijk krijgt het NKI ooit een echte DNA repair afdeling!

De collega’s van de NKI faciliteiten verdienen ook een plek in dit dankwoord. 
frank, Anita, Lenny, Lauran, Roelof en iedereen van de proefdierafdelingen 
bedankt voor alle hulp! Zonder jullie was dit promotie onderzoek niet mogelijk 
geweest.

Naast iedereen die direct betrokken was bij mijn promotie onderzoek, wil ik 
ook iedereen op H7/B3 bedanken voor de leuke tijd op het lab. Victor, hoewel 
jij aan T cellen werkte zijn wij toch snel goede vrienden geworden. fietsen in 
mijn eentje van het lab naar huis is toch niet hetzelfde! Adriaan, mijn promotie 
begon met een plek op het lab naast jou. Wat was het fijn om te zien dat chaos 
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en succes prima samen gaan. Joost, ik ben blij dat jij de werkplek van Adriaan 
overnam, succes in Boutique Lize! Chiel, Inge, elisa, Rogier en Bert het was altijd 
erg gezellig met jullie, en ik hoop jullie nog vaak te zien. Naik and Jonno, thanks 
for the many non scientific chats. De laatste op het lab die ik wil bedanken is 
evert, ik denk niet dat ik snel iemand anders tegen kom waar ik zo om moet 
lachen! 

Lieve pappa en mamma, jullie hebben mij altijd in alles gesteund. Ik ben er 
dan ook van overtuigd dat ik zonder jullie nooit zo ver gekomen was. Ook de rest 
van mijn familie, bedankt!  

Lieve Vanessa, jij bent het beste wat mij is overkomen. Hoe druk het soms ook 
is in ons leven, bij jou kom ik tot rust. Ik heb genoten van de afgelopen jaren en 
kijk uit naar wat de toekomst ons zal brengen.

Peter




