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TOTT SLOT... 

will  ik natuurlijk iedereen die dit boekje in handen krijgt bedanken voor de 
belangstellingg voor mij als persoon en/of voor de belangstelling in mijn werk. Dit 
stulgee werk is er zeker niet zonder slag of stoot gekomen. In de tijd dat ik ermee bezig 
benn geweest zijn veel leuke en minder leuke dingen gebeurd zowel op het werk als in 
dee privésfeer. Dat maakt het voor mij zeker een periode van mijn leven om niet te 
vergeten.. Zonder jullie hulp en belangstelling was het niet gelukt het 'thyreoglobuline 
project'' tot een goed einde te brengen. Zonder te vervallen in een opsomming van 
namenn wil ik een aantal opmerkingen toch hier plaatsen. 

Ikk ben meteen vanaf het allereerste moment gevallen voor het enthousiasme van mijn 
promotor.. Ik kijk op tegen de efficiëntie van werken en relativerend vermogen van 
mijnn copromotor.Beiden dank ik voor het ogenschijnlijk rotsvaste vertrouwen in mij 
omm het 'thyreoglobuline project' vruchtbaar te maken. 

Ikk had zonder extra handen geen resultaten van zoveel PCR's, sequentiereacties, 
omkloneringen,, RRL expressie reacties en joderings assays kunnen publiceren. 
Enormee hoeveelheden werk zijn verzet door verschillende personen die ik persoonlijk 
zeerr waardeer. 

Ikk realiseer me eigenlijk nu pas hoe speciaal de sfeer was binnen 'de groep op G2/HZ 
enn tussen de leden van het ODP. 

Dee humor van 'de groep op K2' kan ik me nog levendig voor de geest halen van de 
periodee dat lab en koffiekamer gedeeld werden. 

Voorr praktische zaken en even bijkletsen kon ik altijd bij 'de groep op F2/F5' terecht. 
Hett onthaal binnen 'de groep op KI ' was hartelijk en mijn verblijf zal nog gestretcht 
worden. . 

Ikk heb 'in hetzelfde schuitje gezeten' met collega promovendi die gingen en kwamen. 
Hett delen van ups en downs op klaagavonden, AIO kamer en koffiekamer heeft me 
gesterkt. . 

Ikk heb een vertouwd 'thuis' nodig om te kunnen werken en dat is mijn vriend Ronald. 
Somss is het noodzakelijk even niet aan werk te denken en gelukkig vinden onze 
kinderenn Casper en Elmira soms nog te weinig. 
Ikk ben dankbaar voor de onvoorwaardelijke liefde en steun van mijn moeder. 




