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Dankwoord

In dik vier jaar kan je heel veel nuttige en iets minder nuttige dingen (AH spaarfiguurtjes, 
dopjes van epjes, etc.) verzamelen. Toen ik op mijn laatste officiële werkdag alle nuttige 
en iets mindere nuttige dingen aan het opruimen was, kwamen er dan ook vele mooie 
herinneringen boven van de tijd die ik op Sanquin heb rondgelopen (en ook vaak gerend). 
Ik sta nog steeds versteld van de onvoorwaardelijke hulp die ik van collega’s van de vele 
verschillende afdelingen heb gekregen en de ontzettend gezellige werksfeer die op Sanquin 
heerst. Ik heb dan ook op mijn laatste werkdag Sanquin met een stiekeme traan verlaten en 
wil graag iedereen bedanken die op de een of andere manier een bijdrage heeft geleverd aan 
dit prachtige proefschrift. 

Ellen, al tijdens de eerste minuten van mijn sollicitatie gesprek voelde ik me direct op mijn 
gemak en had ik meer het idee dat ik een gezellig en interessant gesprek aan het voeren was, 
dan dat ik aan het solliciteren was. Wat was ik dan ook blij dat je mij een dag later al belde 
dat ik de promotieplek had. Door jouw eindeloze inzet (ook tijdens je vakanties) bevat dit 
proefschrift negen mooie hoofdstukken. Als ik eindelijk een smartphone koop zullen we zeker 
met elkaar gaan WhatsAppen! 

Masja, wat had jij altijd goed door wat mij dwars zat (zelfs zonder dat ik maar één woord had 
gezegd). Bedankt voor al je advies en hulp en bedankt voor alle fleurige bloemetjes die je 
correcties van mijn manuscripten altijd sierden. Ik heb veel waardering voor jou en hoop je 
dan ook nog vaak te spreken!

Peter, Piet, Alwetende Bloedgroep Grootheid en natuurlijk liefste paranimpf. Mijn eerste twee 
weken bij Sanquin heb jij mij alle ins en outs van de bloedgroepwereld geleerd. Naast jouw 
oneindige kennis over bloedgroepen heb je ook veel humor en we hebben die twee weken 
dan ook samen veel afgelachen. Gelukkig bleef de samenwerking niet beperkt tot mijn eerste 
twee weken en kon ik de afgelopen vier jaar altijd bij jou terecht voor een vraag of voor een 
lach. Ook in de toekomst schakel ik zeker nog mijn Piet-hulplijn in!

Florentine, wat was ik blij dat jij terug kwam bij Sanquin en de gezelligheid opvulde, die ik na 
Peter zijn vertrek tekort kwam. Bedankt voor alle nootjes en gesprekken die je met mij hebt 
gedeeld. Al voordat je terug was bij Sanquin was het voor mij duidelijk dat je als paranimf 
naast mij zou staan!

Prof. Dr. Willem Ouwehand, bedankt dat je zitting hebt genomen in mijn promotiecommissie 
en bedankt voor de geweldige samenwerking die heeft geleid tot hoofdstuk 5. Ik heb veel 
geleerd van jouw manier van aanpak en ik heb genoten van mijn spoedbezoek aan Cambridge.



Appendix

192

Prof. dr. F. Baas, Prof. dr. E. Bakker, Prof. dr. M.H.J. van Oers en Prof. dr. J.J. Zwaginga wil ik 
bedanken voor het zitting nemen in mijn promotiecommissie. 

Suilan, jij was mijn eerste analist helemaal voor mezelf en wat was ik blij met je. Sinds jij was 
begonnen hoefde ik alleen nog maar aan te geven wat er gedaan moest worden en werd het 
allemaal netjes en accuraat uitgevoerd. Veel succes met je eigen wetenschappelijke carrière.

Aicha, ook jij hebt geweldig werk voor mij geleverd. Aan een half woord had je genoeg. 
Daarnaast waren het bufferlab en pre-PCR lab perfecte ruimtes om gezellig bij te kletsen over 
alle dagelijkse beslommeringen. 

Peter, mijn superkamergenootje, ik ben erg blij dat ik mijn promotietijd met jou heb kunnen 
delen en heb dan ook veel (ook wetenschappelijk) van je geleerd. Bedankt voor alles en ik kijk 
alweer uit naar het volgende dinertje met rode wijn.

Yanli, the year that you were in Holland was amazing. I really enjoyed working with you and 
hope to see you soon. 

Bernadette, ook jij hebt een speciaal plekje in mijn proefschrift veroverd. Ik zal de gezelligheid 
vooral toen we samen de MLPA’s uitvoerden nooit meer vergeten. Door jou zijn mijn jaren bij 
Sanquin er fleuriger op geworden.

Anita en Mo, zonder jullie zou de afdeling in een grote chaos veranderen. Bedankt voor alle 
hulp en al het uitzoekwerk zodat ik nu kan promoveren. 

Remco, Ridge, Renate en Shabnam, wat heb ik een geluk gehad met vier hardwerkende en 
gemotiveerde studenten. Het resultaat mag er dan ook zijn en pronken jullie namen in vier 
hoofdstukken van dit proefschrift. Ik weet zeker dat ik jullie in de toekomst nog tegen kom!

Helga, Lusy, Rick, Sabrina en Sofieke, voor jullie is het einde bijna in zicht. Heel veel succes met 
het afronden van jullie proefschriften, ik kijk uit naar het resultaat!

Tamara, Esther, Jalenka en Gillian, jullie hebben nog even te gaan. Het is mij niet gelukt om 
me eraan te houden, maar hier is mijn goede raad: stress niet te veel en ga naar alle borrels 
van Sanquin!

Annemieke, Arthur, Barbera, Magdalena en Onno, bedankt voor alle gezelligheid als 
kamergenootjes.
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Gestur en Emile, de deur stond altijd open tussen onze kamers en dat heeft voor hele mooie 
spontane discussies gezorgd. Daphne en Carlijn, jullie kamer is dan wat verder weg, maar 
tijdens de vrijdagochtend besprekingen kwamen en komen jullie altijd met goede ideeën en 
adviezen. 

Erytrocytenserologie en natuurlijk erytrocytengenetica (ook al bestaat deze afdeling dan nog 
niet), af en toe was ik vaker op jullie lab dan op mijn eigen lab te vinden, maar jullie zorgden 
er altijd voor dat ik me bij jullie thuis voelde.

Aniska, Carlijn, Franca, Marion, Suzanne en Remko, bedankt voor jullie tomeloze inzet op de 
labs.

Martin Lodén, zonder jou zou dit proefschrift twee hoofdstukken korter zijn. Ik waardeer je 
inzet voor de bloed-MLPA enorm en ik was altijd erg blij als je weer eens op de fiets langs 
kwam om wat epjes uit je zak te toveren. 

Gabor Linthorst en Arend Bökenkamp, bedankt voor de fijne samenwerking en het vertrouwen 
van jullie in mij als wetenschapper.

Robin van Bruggen en Sacha Zeerleder, bedankt voor het zitting nemen in mijn OIO-
begeleidingscommissie. Ondanks dat niet al mijn bijeenkomsten zijn door gegaan, heb ik er 
veel aan gehad.

Ada, Christa, Denise, Naomi, Margreet, Ine, Ingrid, Lily, Mark, Erik, Rob en met name Mariëtte, 
ik kon altijd bij jullie terecht als de hoeveelheid werk me weer eens boven het hoofd groeide. 
Bedankt! 

Martin, Mariëtte en Karin, ik weet niet hoeveel sequentiereacties ik heb ingezet, maar het 
waren er in ieder geval heeeeeeel veeeeeeeeeeeeel. Bedankt dat jullie altijd zonder problemen 
al mijn samples op de sequencer hebben gezet.

Collega’s van Hematopoiese, door de oprichting van deze nieuwe afdeling werd de 
kantoorruimte twee keer zo krap, maar de gezelligheid minstens twee keer zo groot.

Josephine, Max, Mohamed, Vincent en Werner van Cryobiologie, bedankt voor het snelle 
leveren van de 450 rietjes en alle andere “aparte” aanvragen van Piet (dus stiekem voor mij). Ik 
zie de rietjes nog steeds voorbij huppelen in mijn dromen!
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Bert Tomson, Fikreta Danovic en Rianne Koopman van de Klinisch Consultative Dienst, 
bedankt voor de hulp bij het aanvragen van de Vel- donoren, mede door jullie snelle handelen 
is hoofdstuk 5 een prachtstuk geworden. 

Simon, Sander, Carmen en Jacqueline, jullie behulpzaamheid was overweldigend, maar de 
Mass Spec zal nooit mijn beste vriend worden.

Collega’s van de afdelingen Laboratorium voor Celtherapie, Rodecel Diagnostiek, HLA 
Diagnostiek, Vaderschapsonderzoek en het Nationaal Screeninglaboratorium, door jullie 
bijdrages kon ik mijn hoofdstukken nog mooier afronden.

Marloes, als enige van het biologengroepje ben jij ook bezig met een promotie en ik heb 
er alle vertrouwen dat jij een glansrijke carrière in de wetenschap zal hebben. Bioloogjes, 
ondanks dat bijna iedereen Nijmegen heeft verlaten is het altijd super als we weer met zijn 
allen samen zijn. 

Jan en Joke, bij jullie kan ik altijd ontspannen met een crackertjes met castello of tapenade, 
een glas rode wijn en een potje boerenbridge.

Marloes, Jordan, Louis en Arthur, wat geniet ik (en Job) ervan om langs te komen in Putte-
Kapelle. Jullie deur staat altijd open en daar maken wij graag gebruik van.

Wouter, bedankt voor het maken van de prachtige omslag voor dit proefschrift. Ik waardeer 
het enorm dat je altijd bereid bent om je creatieve inbreng toe te voegen. Mirjam, binnenkort 
zijn wij ook officieel familie, ik kan niet wachten op jullie grote dag.

Lieve Papa en Mama, zonder jullie had dit alles niet plaats kunnen vinden. Er zijn niet genoeg 
woorden of kaartjes om jullie te bedanken voor alles wat jullie voor mij hebben gedaan. 

Job, bedankt dat je er altijd voor mij bent!!!


