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Consummatumm est, oftewel het is volbracht. Een mooiere samenvatting van mijn 
gevoell  kan ik op dit moment niet geven. Volbracht heeft iets positiefs in de 
"klank",, maar aan de andere kant klinkt er ook iets in door van "moeite voor 
gedaan".. En dat is ook zo, en niet alleen door mijzelf. Vele anderen hebben de 
afgelopenn jaren op een of andere manier meegedacht, -geleefd of geholpen. Op 
sommigee momenten heb ik gedacht dat er nooit een dankwoord zou komen, op 
anderee momenten had ik de zinnen al panklaar. De wedstrijd is afgelopen en 
gewonnen.gewonnen. Als individuele sporter in teamverband kun je niet zonder goede 
begeleiding.. Op 1 april 1996 kwam ik het veld op en even later klonk het 
beginsignaal.beginsignaal. Twee coaches zo was mij duidelijk geworden tijdens de 
voorbespreking.voorbespreking. Op welke helft spelen we eigenlijk, waar is het doel en hoe groot? 
LangsLangs de kant wees de vrouwelijke coach fanatiek naar een doel. Het mannelijke 
deeldeel maakte aantekeningen en schreef patronen op. Al snel bleek dat de 
inspirerendee dagelijkse coaching in handen was van mijn co-promotoren Ellen en 
Winald.. Het woord dagelijks is zeker van toepassing op Ellen, hoewel ook 's 
avondss goed bereikbaar. Al jouw creatieve ideeën en bijna onuitputtelijke 
enthousiasmee heeft mij de zonnige kant van de experimenten doen inzien. Ik heb 
opp een heleboel vlakken enorm veel van je geleerd en wat mij betreft ben je de 
ongekroondee koningin van de Immunohematologie. Door een transfer naar een 
anderee universiteit was Winald uitsluitend bij de wekelijkse trainingen aanwezig. 
Hett structureren van alle aanwezige (wilde) plannen, het opzetten van de 
trainingschematrainingschema 's en het evalueren van de haalbaarheid ervan. Bedankt voor al 
jouww bijdragen. Dit alles speelde zich af onder verantwoording van de directeuren 
spelersbeleid,spelersbeleid, mijn promotoren Dirk Roos en Albert Kr. von dem Borne. Dirk, 
bedanktt voor je punctuele en kritische benadering. Albert, hoewel meer langs de 
zijlijn,zijlijn,  bedankt voor de discussies en de verpletterende eerste vraag tijdens mijn 
sollicitatiegesprek.sollicitatiegesprek. Ook Sjoerd Rodenhuis en Hans van der Lelie wil ik bedanken 
voorr hun klinische bijdragen. 

TijdensTijdens de eerste helft werd er behoorlijk geploeterd, de ene na de andere 
tactiektactiek werd uit de kast gehaald om de ballen aan het rollen te krijgen. Een 
doelpuntdoelpunt was nog niet in zicht, maar er gloorde hoop aan de horizon. De 
teamgenoten;teamgenoten; Pauline, mijn homingsmaatje van het eerste uur. Onze gezamenlijke 
werkbesprekingenn en sportgekte hebben tot en met 1999 voor een goed team 
gezorgd.. Sonja, ji j bent degene die mij de afdeling heeft rond geleid op de eerste 
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dagg en mij hebt geleerd CD34* cellen te isoleren. We hebben veel en goed 
samengewerktt en hopelijk blijf t dat nog een tijdje zo. Claudia, vier en een halfjaar 
langg kamer- en lab- en lotgenoten maar ji j en Sonja zijn al Dr voordat ik hora est 
hoopp te horen. 

DeDe tweede helft is er een van erop of eronder. Speciale instructies van af de 
kantkant door hulptrainer Hordijk, onlangs overgenomen van de geduchte 
plaatsgenoot.plaatsgenoot. Diverse pinchhitters worden het veld ingestuurd, met maar een doel 
voorvoor ogen; maak die winnende goal. En er kwam inderdaad versterking. Debutante 
Willemijnn van Heese deinsde niet terug voor lange experimenten en pipetteerde er 
enthousiastt op los. Zij zette het raamwerk neer voor het laatste hoofdstuk. 
Willemijnn bedankt voor je geweldige inzet. In 1997 betrad Peter H. de arena en 
langzamerhandd raakte hij bij het stamcelonderzoek betrokken. Peter, je verdient 
eenn grote trofee voor al je bijdragen, je positieve kijk op de zaken en je bereidheid 
dee meest uiteenlopende vragen te beantwoorden. Het is dat een derde co-promotor 
niett is toegestaan, maar anders... 

Irma,, ji j hebt ervoor gezorgd dat het laatste hoofdstuk toch nog afkwam. Eloise, 
bedanktt voor alle mooie groene cellen. Erik Mul, achter wie ik in beginsel aan 
moestt rennen om de chemotaxie te leren. Bedankt voor alle hulp met de meest 
uiteenlopendee proeven. Anton 'zijn er nog chokotoffs V Tool, van uiteenlopende 
discussiess tot het letterlijk uitspellen van artikelen. Masja, bij deze blijk van dank 
voorr het spelen van "rijdende rechter", het heeft zoals je wreet erg geholpen. Robin, 
werktechnischh hebben we geen enkele overlap, daarom is er gelukkig de 
squashbaan.. All e dames (en een enkele heer) van het Stamcellab en de 
lmmunocytologie,, enorm bedankt voor alle hulp, cellen, gezelligheid en steun. 
Anderee vliegende wissels die op hun manier hebben gezorgd voor support of het 
stukjestukje sinaasappel in de rust; Wendy, Esther B, Debbie K, Berend, Herma, 
Merlijn,, Christof, Hans M en vele andere mensen van IHE, IB, KVI , het AvL/NKI , 
hett AMC, het RIVM en de VU die ik helaas niet allemaal persoonlijk kan noemen. 

DeDe toeschouwers keken in spanning toe en bleven in eerste instantie stil. Zou 
hethet toch een verlenging worden? Na intensief' overleg met de sponsoren en 
investeerdersinvesteerders werd overeenstemming bereikt over de uitzendrechten. Voor 
vriendenn en familie met minder kennis van deze tak van sport moeten de afgelopen 
jarenn een rare gewaarwording zijn geweest. All e mensen die de afgelopen jaren zo 
belangrijkk zijn geweest en hebben meegeleefd; of het nou was met de middelbare 
schoolvriendenn (Joost, fantastisch datje mijn paranimf wil zijn), de "meiden" van 
Medischee Biologie, hockey-, squash-, skeeler- of sportmijdende vrienden, op 
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vakantiee of gewoon in Amsterdam: BEDANKT. Mijn paranimfen Valerie en Lizet; 
hoewell  we geen proef samen hebben gedaan, daarbuiten des te meer. Bedankt voor 
allee gezellige, moeilijke, blije en ondersteunende momenten. 

HetHet is al blessuretijd, het stadion staat bol van de spanning, het zou toch 
niet,...Maarniet,...Maar wel, een doelpunt in de extra tijd telt evengoed. Het eindsignaal klinkt, 
dede buit is binnen, blijheid overheerst. 
Lievee Pap en Mam, julli e hebben de afgelopen jaren onvoorwaardelijk achter mij 
gestaan.. Soms zeggen woorden niet genoeg, zoals nu. Lieve Jaap, samen !!! 

Liefs. . 
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