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DANKWOORD D 





Dankwoord d 

Hett spreekt voor zich dat deze dissertatie het produkt is van het werk en de steun van 
heell  veel mensen, die ik hierbij dan ook van harte wil danken. 
Omm te beginnen mijn promotor en co-promotor, Prof. dr P.A. Voute en dr F. Baas. 
Tom,, jouw niet te stuiten enthousiasme voor zowel het wetenschappelijk onderzoek 
alss de kliniek werken zeer inspirerend. De manier waarop je mensen de vrijheid laat 
omm eigen -weliswaar stevig gefundeerde- beslissingen te nemen maakte het voor mij 
bijzonderr aangenaam om binnen je dienst te mogen werken. 
Frank,, als ik één eigenschap van je eruit moet lichten dan is het wel het vermogen 
omm positief te blijven denken als iedereen het al lang niet meer ziet zitten. Het aan-
tall  keren dat je op een werkbespreking met een nét iets ander of nieuw idee of een 
nieuwee techniek kwam, blijf t me verbazen. Ondanks alle Belgenmoppen heb ik 
graagg met je gewerkt. 
Eenn welgemeende dank ook aan mijn noeste medewerkers Erwin en Esmee, die 
zoveell  sequence- en BLASTwerk ('Ik word hier helemaal gestoord van !") hebben 
verricht,, om nog maar te zwijgen van alle blotjes. De zal het rommelen aan mijn 
bureaustoell  nog missen. 
Marjon,, jouw pionierswerk op het vlak van SAGE heeft heel veel mensen, waar-
onderr mij, op goede weg geholpen. 
All ee mensen van G2 en K2 mogen hier niet vergeten worden, met name niet diege-
nenn waarmee ik het meest heb samengewerkt: Linda, Anneloor, Rob, Carin, Wiep, 
Ruud,, Marcel, Jennifer, Marleen en Kees. Bedankt voor de gezellige sfeer (we zijn 
echtt het gezelligste lab van het AMC !), de aanvullingen/commentaren tijdens de 
werkbesprekingen,, het kritisch lezen van de zoveelste versie van mijn artikelen... 
Wiee zou een promotie kunnen schrijven over medulloblastomen als er geen neu-
rochirurgenn zouden zijn die extra moeite willen doen om tijdens een toch al moei-
lijk ee operatie de CUSA neer te leggen en een biopsietang te nemen om de geïnter-
esseerdee wetenschapper van tumormateriaal te voorzien ? Wai Fu, Gert-Joan en 
Sieger,, ik heb die extra moeite ten zeerste op prijs gesteld. 
Alss je dan ook nog iemand hebt die het preparaat wil bekijken en bevestigen dat het 
hierr inderdaad om een medulloblastoom gaat, dan ben je een heel eind verder. Dirk, 
bedanktt voor het beantwoorden van mijn eindeloze reeks "kleine vragen" en het ter 
beschikkingg stellen van ook dat laatste stukje weefsel dat nog in de vriezer zat. 
Dezee vier jaar hebben natuurlijk ook bestaan uit kliniekwerk. Mijn toeverlaat in uren 
vann grote nood hierbij was Jan de Kraker. Jan, je moet wel blij zijn dat ik nu eindelijk 
wegg ben, dan kan je tenminste weer eenss enkele minuutjes op je kamer zitten zonder 
datjee meteen gestoord wordt (of nog steeds niet ?). Je lessen in kalm blijven en rustig 
doorgaann zullen mij altijd bijblijven. 
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Marianne,, ik heb 3 jaar alleen op de kamer gezeten, maar het was toch gezelliger 
toenn ji j erbij kwam. Bedankt voor alle gezellige praatjes, adviezen, kopjes koffie en 
"pepgesprekken".. Ik wens jou ook veel succes met je promotie en denk eraan, ook 
voorr jou geldt: "Hakuna matata, alles sal reg kom !" 
Uiteraardd wil ik de andere collega's niet vergeten. Jullie hebben er met z'n allen voor 
gezorgdd dat ik met veel plezier en een beetje weemoed in mijn hart zal terugdenken 
aann mijn tijd in Amsterdam. Ook de verpleging van F8Noord en de 
kinderpoli/dagverplegingg heeft zeker bijgedragen aan dit gevoel. Toch even een spe-
ciaall  woordje voor "mijn" verpleegster, Wil, die niet alleen bijzonder goed voor mijn 
patientjess gezorgd heeft, maar ook voor de nodige kopjes thee ("drink je thee op !") 
enn de gezelligheid. 
Eenn woordje van dank ook aan Ellen en Katenka, voor de secretariële ondersteuning 
enn het "katsitten". 
Mark,, paranimf, bedankt voor je lessen van inwijding in de moleculaire biologie 
("Vanaff  nu ga je leren denken in DNA snippers"), je "vertalingen" van Vlaams naar 
Nederlands,, je morele steun toen ik het niet meer had met "de Hollanders"... kortom, 
jee vriendschap. 
Ross,, thanks for the countless number of e-mails with encouraging words, good 
advices,, correction of English etc... You showed me that friendschip has nothing to 
doo with distance. 
Alss een van de laatsten, maar daarom zeker niet als minst belangrijke, wil ik mijn 
ouderss bedanken voor hun steun -zowel moreel als financieel- in mijn studies, hun 
aanmoedigingenn en hun absolute vertrouwen dat ik er wel zou komen. Het is goed 
omm te weten dat er altijd iemand in je gelooft. Diezelfde steun en vertrouwen vond 
ikk ook bij mijn broer en zijn hele (grote) gezin, die gedurende 4 jaar tevens mijn 
"hotell  in België" geweest zijn zonder daar ooit iets voor terug te vragen. Ik besef dat 
hett een enorm voorrecht is om zo'n broer en schoonzus te hebben. 
Tott slot wil ik de kankerpatiëntjes bedanken, omdat zij mij zoveel belangrijke din-
genn over het leven geleerd hebben. 
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