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abbreviations abbreviations 

Abbreviations s 

BMP: : 

cR: : 

cM: : 

EST: : 

FISH: : 

GGF: : 

HSR: : 

INSS: : 

Kb: : 

LOH: : 

Mb: : 

PAC: : 

PCR: : 

PFGE: : 

RH: : 

SAGE: : 

SRO: : 

STS: : 

TGF-p: : 

YAC: : 

bonee morphogenetic protein 

centi-ray y 

centi-morgan n 

expressedd sequence tag 

fluorescentt in situ hybridization 

gliall growth factor 

homogeneouslyy staining region 

internationall neuroblastoma staging system 

kilobase e 

losss of heterozygosity 

megabase e 

P11 artificial clone 

polymerasee chain reaction 

pulsedd field gel electrophoresis 

radiationn hybrid 

seriall analysis of gene expression 

shortestt region of overlap 

sequencee tagged site 

transformingg growth factor (5 

yeastt artificial clone 
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Dankwoord Dankwoord 

Enn dan nu mijn laatste taak als hoofdredactrice van de privé genetics: het 
dankwoord. . 
Allereerstt zijn daar natuurlijk de promotoren. Andries, bedankt dat ik 4 1/2 jaar bij de 
vakgroepp Anthropogenetica mocht werken. Tom, jouw steun in de laatste maanden 
heeftt een hoop vergemakkelijkt, bedankt! Rogier, ondanks dat we elkaar wel eens in 
dee haren zijn gevlogen (daar had ik er gelukkig meer van) denk ik dat ik geen betere 
begeleiderr had kunnen wensen. Je enthousiasme voor het onderzoek is zeer 
inspirerendd (ok, soms frustrerend) en het spijt me dan ook dat ik het chromosoom 1 
raadsell niet heb kunnen oplossen. Je uitbeelding van buikdanseres is onvergetelijk 
enn de uitspraak "zukkuh blokkuh hasj" zal nog lang doorklinken op het AMC! Succes 
mett de Nature papers in de toekomst. Alle collegas bedankt voor de gezelligheid en 
dee steun. En dan in het bijzonder Mirjam (strakke billuh & brosrepen....) en Alvin (je 
kann niets fout doen op een UNIX processor...). Linda, you've got the job! Succes... 
Collega-aio'ss Marc, Vera en Maaike: succes & veel strekte! Huib, dansend op de 
tafel:: onvergetelijk! En natuurlijk de studenten Dirk en Merel, die een behoorlijk 
steentjee hebben bijgedragen. En het vaste onderdeel van het gouden trio, Peter. 
Joop,, drie bier, hik, flashbacks, goldstrike. De tijd met jou was echt te gek en niet 
evenn samen te vatten, maar dat hoef ik jou niet uit te leggen. Hik, gesellig! 
Enn dan is er natuurlijk de bioinformatica groep. Antoine, Merlijn, Barbera; naast heel 
veelveel gezelligheid ook bedankt voor alle computer hulp! Barbera; ik denk niet dat ik 
ooitt nog een kamergenote met zo'n goeie muziek smaak zal krijgen! Dit proefschrift 
wass ook nooit gelukt zonder de mannen van de fotografie, en natuurlijk vooral Eelco. 
Jee hebt zoveel gedaan, dat kan ik niet even opschrijven, "je bent GEWELDIG!!" 
Enn dan het thuisfront. Tja het kluppie van de Zaak he! "Nog eentje dan, maar dit is 
echtt de laatste!" Paultje, ik zal voorlopig mijn middlename "klaag" maar even 
schrappenn en me bezig houden met "hip", of was het nou "hik"? Richard, heeeeee! 
ergg bedankt dat je mijn paranimf wil zijn, maar laat dat oorlogsverleden maar thuis. 
Peter,, ontzettend bedankt voor de kaft (is ie af?). Harriet, altijd even bijroddelen, 
heerlijk!! Monique, Bart en Jeroen, altijd een luisterend oor en vooral goeie feesten! 
Nogg even naar Tivoli? En natuurlijk de rest: bedankt voor alles! 
Enn dan komen we langzaam aan bij de mensen die de dank het meeste verdienen. 
Mabel,, als ik zeg bedankt voor alles dekt het de lading totaal niet. Je bent een dikke 
vriendinn geworden en zonder jou had ik dit absoluut niet kunnen doen. Ik zal je 
missenn als collega maar ben er van overtuigd dat we elkaar blijven zien! 
Pap,, mam, ik laat het niet altijd merken maar ik ben blij dat jullie altijd achter me 
staan.. Pap, jouw adviezen zijn al heel vaak van pas gekomen, bedankt voor dat 
luisterendd oor en hopelijk mag ik daar in de toekomst nog veel gebruik van maken... 
Enn dan Peter, mijn lief. "I give you a kiss on the forehead and you know what that 
means!"" Gelukkig gaan we nu samen op reis en hoef ik je voorlopig niet meer te 
missen. . 
EnEn dan nu: Weekend en drie bier! Het is gelukt! Yessssssss 

Nicole e 
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