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Dankwoord 

Uiteraard mag niet vergeten worden dat dit proefschrift tot stand is gekomen met de hulp van 

velen. Ookal wordt het proefschrift afgesloten met deze paragraaf, het betekent niettemin dat de 

onderstaande personen wat mij betreft eigenlijk juist op de eerste plaats komen. 

 

• Peter, als eerste wil ik jou bedanken. Jouw begeleiding, hulp en ondersteuning in de opzet 

en uitvoering van de onderzoeken, het meedenken en brainstormen over de analyses van de 

resultaten, dit alles heeft mij echt enorm geholpen. De mogelijkheid om zomaar jouw kamer 

binnen te kunnen lopen voor overleg, toont ook de laagdrempeligheid en de prettige 

werksfeer aan. Jouw enthousiasme voor de wetenschap werkt aanstekelijk, in positieve zin 

uiteraard! Het heeft mij door de tegenslagen in het onderzoek geholpen. 

• René Lutter, Annemiek, Saheli, Suzanne, Barbara en Tamara: René, je hebt mij enorm 

geholpen met het opstellen van SOPs, en het opzetten en coördineren van allerlei lab-

werkzaamheden. Bedankt voor jullie hulp en ondersteuning. 

• Frank Baas, Jeroen, Kees, Linda, Marja, Ted: Gene sequencing vormt een groot onderdeel 

van mijn proefschrift. Zonder jullie hulp was dat niet gelukt. 

• Peter Kunst: Peter, jouw hulp bij het uitvoeren van de bronchoscopieën was onmisbaar. Het 

was indrukwekkend om jouw vaardigheid in het scopiëren te zien. Bedankt voor de 

collegialiteit, hulp en adviezen! 

• Koos Zwinderman: Koos, door jou heb ik de eerste statische analyses uitgevoerd met het 

programma R. Bedankt voor je uitleg en hulp in de complexe statistiek van gene expression 

profiling. 

• Katrien Grünberg, Marja, Wim en overige medewerkers Pathologie VUmc: bedankt voor jullie 

grote inzet en moeite om een essentieel onderdeel van mijn promotieonderzoek op de rails 

te krijgen en uit te voeren. 

• Thais Mauad, Diogenes and Raquel from the dept. of Pathology, USP, Brazil: It was really 

great to be able to collaborate with you resulting in a nice paper. Thanks for all the help and 

hard work that you have done. 
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• Jan von der Thüsen: Jan, bedankt voor je hulp met het analyseren van de paraffinebiopten, 

waardoor we samen 2 mooie artikelen hebben kunnen publiceren. 

• En dan nu mijn kamergenoten van F5-260 en collega-onderzoekers! Mart, Sulaiman, Niki en 

Simone, jullie waren de eersten op F5-260 (toen nog dat hokje...). Ariane, Berber, Daan, 

Francesca, GJ, Jan, Koen, Lous, Marc, Marianne, Marieke, Marije, Marijke, Marlous, Paul, 

Patricia, Rik, Selma, Viviana, Zsofia. Sommigen van jullie ken ik al vanaf het begin van mijn 

promotie, anderen pas aan het eind ervan. Bedankt allemaal voor alle hulp, het gezelschap 

en de gezelligheid! 

• Stafleden van de afdeling Longziekten AMC: Liesbeth Bel, Jouke Annema, Paul Baas, René 

Jonkers, Ton van Keimpema, Mia Koolen, Christof Majoor, Reindert van Steenwijk, Lisette 

Venekamp, Els Weersink; ook Paul Bresser en Jaring van der Zee. Bedankt voor jullie hulp en 

steun. 

• De secretaresses van de afdeling Longziekten AMC: Jacquelien en Maria, bedankt voor jullie 

advies en hulp! 

• Medewerkers van de Longfunctieafdeling AMC: Erica, Jacqueline, Linda, Margôt, Maria, 

Monique, Rachel, Remco, Sabrina, Saeeda, Tanja, Frans, Margriet. Bedankt voor jullie 

planning, hulp en ondersteuning in het uitvoeren van de longfunctietesten. 

• Medewerkers afdeling Pathologie AMC: Nike Claessen, bedankt voor de hulp met het snijden 

van de biopten. 

• Het Longfonds: Zonder jullie subsidie was het niet gelukt om de onderzoeken beschreven in 

dit proefschrift uit te voeren. 

• Uiteraard niet te vergeten zijn alle proefpersonen, die mee hebben gedaan. Zij zijn het, die 

alle studieprocedures hebben doorlopen en ons hebben voorzien van kostbaar studiedata en -

materiaal. 

• Als laatste, maar zeker niet minder belangijk, wil ik graag mijn ouders en zus bedanken voor 

al hun steun en zorg in deze 5 jaren van mijn promotieonderzoek.


