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DANKWOORD D 

Zo,, af. 

Alleenn het was niet zó af. Veel mensen hebben de afgelopen jaren meegewerkt aan het tot 

standd komen van dit boekje. Ik wil iedereen die een bijdrage heeft geleverd van harte 

bedanken.. Ook degenen die er "last" van hadden dat ik dit onderzoek deed wil ik bedanken. 

Hiermeee doel ik op de groep van analisten die ik in mijn functie als hoofanaliste behoorde aan 

tee sturen en op de cytogenetici, klinisch genetici en anderen die profijt horen te hebben van de 

aanwezigheidd van een hoofdanalist. Goed, aanwezig was ik vrijwel altijd, maar aanspreekbaar, 

zekerr de laatste maanden, niet altijd. Ik hoop dat ik, door voor in dit boekje te zetten: "voor de 

afdelingg Klinische Genetica", mijn dank aan alle medewerkers en oud-medewerkers duidelijk 

hebb gemaakt. 

Dankk aan mijn promotor Prof. dr. N.J. Leschot. Beste Nico, ik wil je bedanken voor alle 

kansenn die je mij door de jaren hebt geboden om door te groeien in mijn functie en nu zelfs 

mijnn functie te ontgroeien. Je kritische kanttekeningen bij een manuscript zijn misschien niet 

altijdd leuk, maar wel aanleiding voor verder uitpluizen en een stuk wordt er altijd beter van. 

Dankk aan mijn "andere" promotor: Prof. dr. O.P. Bleker. Beste Otto, voor mij kwam je pas 

echtt in beeld in de laatste fase van mijn onderzoek. Ik heb je positieve insteek erg gewaardeerd. 

Dankk aan mijn co-promotor: Dr. K. Boer. Beste Kees, je hebt het misschien nooit geweten, 

maarr je opmerking op één van mijn manuscripten, waarop je schreef: "mooi begin, kan snel af 

zijn",, kwam ten tijde van een stevige dip. Goede timing! Dank ook voor de voorzichtig 

uitgeoefendee druk: "Hoever ben je?; Wanneer krijg ik een nieuwe versie?" 

All ee commissieleden wil ik bedanken voor hun bereidheid het manuscript (snel) te beoordelen. 

Dankk aan Karla. Je zorgde voor een goed werkend FISH-protocol en met engelengeduld, heb 

jee veel geFISHt en gescoord. Je vertrek bij ons heeft me echt geraakt, maar in het diepe zuiden 

zitt je zeker naar je zin. Maastricht: julli e hebben een lot uit de loterij. 

Saskiaa nam het stokje over. Vol enthousiasme, zo helemaal Sas, stortte je je op dit werk. 

Bergenn heb je verzet. Inmiddels twee kinderen rijker, heb je voor een ander vak gekozen. Fijn 

datt je nog één dag komt "werken" als paranimf. 

Dee afronding is gedaan door Maureen. Afronden, gaatjes vullen, heel ongemerkt, heel stilletjes. 

Maarr je deed meer dan dat. Je nam de administratie op je, wat heerlijk! 

Marja,, betrokken bij de opzet van nieuwe technieken, leverde een belangrijke bijdrage met de 

introductiee van "spoeltjes" en Nancy zorgde voor een flitsend vervolg. Met dank. 

Hett DNA-werk kon hier in huis gebeuren. Marcel was bereid daar altijd weer 

man/vrouwkrachtt voor te leveren. Een ieder die hieraan heeft meegewerkt wil ik bedanken. 

Dankk ook aan de afdeling Verloskunde. Op de achtergrond meewerkend aan dit onderzoek, 

doorr het leveren van materiaal. Artsen en verpleegkundigen binnen het AMC en in andere 

ziekenhuizenn die bereid waren patiënten om medewerking te vragen, dank ik voor hun inzet. 

Opp de afdeling heeft Marjan Verjaal veel van het regelwerk er omheen gedaan, een hele klus. 

Ikk kreeg ook veel placenta's aangeleverd door "Utrecht". Dit leidde ook tot gezamenlijke 

publicaties.. De samenwerking met Joke de Pater verliep heel plezierig. 
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Veell  dank aan mijn directe "baas", Lia. We hebben heel veel meegemaakt samen en in al die 

jarenn nooit problemen gehad. Ik vermoed dat wij samen een mooi mozaïek vormen! 

Al ss de subafdelingen waar ik als hoofdanalist werk, niet in staat waren geweest zo goed en 

zelfstandigg te draaien had ik nooit voldoende tijd kunnen vrijmaken voor onderzoek. Dit is 

zekerr ook te danken aan het werk van Wilma en Bianca. Jullie hebben veel van mij 

overgenomen,, ik kijk met plezier naar julli e werkwijze en ons overleg is voor mij ook leerzaam. 

Dankk aan alle analisten van "prenataal" en "post/ tumor" (die steeds minder aan mij hadden). 

Inn totaal willekeurige volgorde (daar heb ik nog mijn best op gedaan): Rob, Monique, Netty, 

Maarten,, Marleen, Patricia, Mirjam, Gemma, Bart, Mariëtte, Ruth, Sandra, Hanni, Annette, 

Diana,, Jenny, Ellen, Jaime, Loes, Suze, Marian en Hussein; en voor de research, Hai-Yen. Een 

aantall  van julli e heeft ook een flinke bijdrage geleverd aan dit onderzoek, maar bovenal 

zorgdenn julli e voor goed draaiende diagnostiek. Ik ben blij dat ik zoveel jaren in zo'n goede 

sfeerr met julli e heb gewerkt. Samen dragen julli e daar zorg voor, maar het feit dat iedereen 

weerr anders is, en ik van iedereen wel iets heb kunnen leren, maakt het voor mij bijzonder! 

Apartt noem ik Rietje, ook een "gewone" prenatale analist, maar bovenal een vriendin sinds 

jaren.. Paranimf bij Frank en nu ook bij mij, een rijk gevoel! 

Veell  dank ook aan Jos, computer-expert. All e lof voor je steun (fit-to-pageü) en kalmte. 

Dee analisten, die ons in de loop der jaren hebben verlaten wil ik ook graag bedanken. Agaath, 

Esther,, Jaennelle, Karine, Cindy, Michel, Carolien, Sigrid en gewaardeerde oud-kamergenoten: 

Kristinn en Linda. Ook anderen, die al langer weg zijn ben ik echt niet vergeten! 

Opp de kamer op M l , bemand door Lia, Clemens en Wilma, is het goed toeven en er is veel 

cytogenetischee kennis aanwezig. Daar kan ik nog mijn voordeel mee doen! Jan, bewoner van 

onss buitenverblijf, heeft me op het spoor van het placenta-onderzoek heeft gezet. Dit is nu het 

eindresultaat! ! 

Ookk over ondersteuning op allerlei terrein had ik geen klagen: Rob en Eelco (presentaties en 

publicaties),, Beatrice en Hannelore (weer een map!), Robert (alles staat klaar, ook de koffie), 

Gerritt (techniek), Monique (hulp en belangstelling) en alle anderen: bedankt! 

Mij nn huidige kamergenote, Emilia en mijn computerkamergenoten, Petro en Els, hebben mij 

wetenn te verdragen. Knap, hoor! Ik ga pas weer achter de computer als Dominique mij 

"dwingt""  SOPs te gaan schrijven! 
Papp en Mam, Pa en Ma, verdere familie en vrienden bedankt voor de steun. Misschien heb ik 

nuu weer eens tijd voor een bezoekje! 

Al ss laatste: het thuisfront. Lieke en Nannet, julli e zijn fantastisch en ik ben heel trots op julli e 

enn julli e zelfstandigheid. Voor de opvang buiten schooltijd wil ik Reyhan, Miranda, Jolinda en 

Chantall  hartelijk bedanken. 

Alss laatste, Frank. We hebben elkaar gesteund in de promotie-crisis en daar zijn we goed 

doorheenn gekomen. Dank je, voor veel! Jij denkt: nu moet ze het rustiger aan gaan doen, maar 

jee weet wel beter!! Ik vind zoveel dingen leuk (naast werken): Spaans, Italiaans, 

kunstgeschiedenis,, ballet, een boek schrijven en dan beroemd worden....(ach, een mens mag dromen). 

Heleen n 
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