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Dankwoord 

Dankwoord 

Onderzoek heeft uitgewezen, dat dit onderdeel van een proefschrift vaak het meest of in ieder 
geval het eerst wordt gelezen. Dus volgt hier een kort epos over de personages, die niet alleen een bij
drage hebben geleverd aan de wetenschappelijke input van dit proefschrift, maar vooral in het creëren 
van een plezierige werksfeer en onvergetelijke tijd op het NKI. 

Beste Ton. Aan het einde van mijn eerste stage-periode, besloot je mij een baan aan te bieden 
om als OIO te beginnen bij jou op de afdeling. Hoogstwaarschijnlijk waren we beide ervan overtuigd 
dat de redelijk succesvol verlopen stage automatisch inhield dat er een "snelle" OIO carrière zou vol
gen. Helaas werden we met de harde waarheid geconfronteerd dat promoveren en het individueel uitvo
eren van goed wetenschappelijk onderzoek veel (meer) tijd, energie en doorzettingsvermogen vergt. Ik 
vond het een grote eer en uitdaging om binnen jouw groep te mogen werken, en ik heb er veel geleerd. 
Je hebt met je kritische houding, grote kennis en enthousiasme voor het vak daar zeker een belangrijke 
bijdrage in geleverd. Ik wil je met name ook bedanken datje in staat was om een hechte en enthousiaste 
groep van mensen bij elkaar te krijgen, die samen een goed team vormde. 

Maarten, Peter (PW), Jos D. en Chris wil ik bedanken voor tips en adviezen in de begin-jaren 
van mijn promotie-onderzoek. Samen met Hein, Niels, Marian en later Paul en Ralph, waren jullie een 
belangrijke bron van wetenschappelijke kennis en ervaring op de afdeling, en plezierig om mee samen 
te werken. De andere OIO-generatiegenoten op de afdeling waren ook onmisbaar voor het uitwisselen 
van vele protocollen en al dan niet wetenschappelijke gedachtes. Heinz, Dennis, Jos J., Mark, Nathalie, 
Els, Mare en Harald, jullie waren leuke en stimulerende collega's. Ondanks het feit dat ieder van ons 
aan een ander project werkte was er toch een groot saamhorigheidsgevoel. Met name wil ik Niels, Jos 
en Mark bedanken voor hun nadrukkelijke aanwezigheid op het lab. Jullie (vocale) muziek (-keuzes), 
gevoel voor humor, wonderlijke raadseltjes en luidruchtige discussies, met name in de late uurtjes, heb
ben een onuitwisbare indruk op me achtergelaten. Mare, jouw niet-aflatende ambities en sterk vertrou
wen in jezelf, zelfs in moeilijke tijden, hebben toch ook hun invloed op mij gehad. Ik bewonder je 
prestatie dat je de zware inspanning van het promoveren hebt kunnen combineren met een druk gezin
sleven. 

I would also like to express my gratitude to the various foreign scientists that worked at the 
department of Molecular Genetics. Maria-Luisa. John, Tarlochan, Kiwamu, Conny T., Gabriel, Hugh, 
Philippe, Jörg, Silvia, Carla and Kim, I really enjoyed your presence and appreciated your scientific and 
personal contribution to the group. John, thank you for teaching me the principles of flow cytometry 
and hematology. Gabriel en Hugh, you helped me with the initial experiments on apoptosis and you 
were a pleasant team to work with. Hugh, your Irish/British sense of humor and your interest for sport 
quickened our conversations at the bench. 

Natuurlijk gaat er ook grote dank uit naar de analisten die me advies hebben gegeven en van 
groot belang waren voor de gehele organisatie van het lab: Hanneke, Koert, Els V., Ellen, Marleen, 
Conny B., Arnoud, René, Rein, Karin en Jacqueline. Rein, je bent een grote hulp geweest bij uitvoeren 
van de vele staartanalyses. De studenten Robert en Fabio wil ik bedanken voor hun bijdrage aan het 
promotie-onderzoek. 

Beste Wouter, ik wil jou bedanken voor de tijd die je hebt willen vrijmaken om de tandontwik-
keling van de gfil transgene muizen te bestuderen, en om je celbiologische kennis over tanden met me 
te delen. Ik wil de medewerkers van proefdierpathalogie Martin, Kees, Jurjen, Dennis, Lia, en Eva be
danken voor hun kennis, expertise, uitvoering en beoordeling van histologische preparaten. De secre
taresses Tineke, Suzanne en Marlijn voor hun administratieve ondersteuning en overige organisa
torische activiteiten. Eric en Anita voor belangrijke hulp bij de FACS en het opzoeken van oude data-
Files. Lauren voor de wijze lessen bij het digitaal opmaken van figuren. De medewerkers van de groep 
van Peter Demant voor hun persoonlijke inbreng in de wetenschappelijke discussies en plezierige sfeer 
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op de afdeling, waarbij ik met name Peter D., Peter G., Remond, Fons, Tom, Margriet, Huub en Nikos 
wil noemen. 

Een grote blijk van waardering gaat uit naar de medewerkers op de verschillende afdelingen 
van het proefdierenhuis, met name de mensen die werkzaam waren op G3 en G4. Het onderzoek 
beschreven in dit proefschrift was voor een groot deel afhankelijk van jullie inzet om de muizen een 
goede verzorging te geven en een waakzaam oog te houden voor hun algemene gezondheidstoestand. In 
het bijzonder wil ik noemen Loes, Nel, Fina, Tania, Cor, Auke, Kwamé, Halfdan, Ton, Carolien en 
Marius. Hartelijk bedankt voor al het werk dat jullie hebben verzet. 

Beste René, ik ben jou ook erg dankbaar dat je me de afgelopen drie jaar de ruimte en 
mogelijkheid hebt gegeven om toch nog even "die laatste proeven" voor mijn promotie-onderzoek af te 
ronden. Echter het tegelijkertijd uitvoeren van twee verschillende projecten bracht met zich mee dat de 
totale tijdsduur er niet korter door werd. Marieke, jij ook bedankt voor je begrip dat ik niet altijd samen 
met je de tijd kon delen op het E2F-project. Verder wil ik ook alle collega's van H2 bedanken voor jul
lie wetenschappelijke bijdrages aan het proefschrift. Met name Jacqueline, Karin, Willem en Maarten 
voor het gezamelijke project aan Bmil. Maar zeker ook de medewerkers in de groep van René (Mathijs. 
Renate, Cindy, Erik, Dave, Erwin, Katrien, Jeroen, Ron, Rianne, Marielle, Marieke, Roderik, Daniel, 
Hans, Sirith, Benjamin, Reuven, Menno, Avi en Thijn), die me niet alleen extra kennis maar ook veel 
plezier hebben geboden de laatste driejaar. 

Tenslotte wil ik Antoinette en Bert bedanken voor hun steun en begrip tijdens de afgelopen ja
ren. Jullie hebben maar al te vaak moeten ondervinden dat het werken als wetenschapper geen normale 
werktijden en werkdagen met zich meebrengen. Daarom heb ik het proefschrift aan jullie opgedragen. 

Blanca 

174 






