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Eindelijkk is de tijd gekomen om stil te staan bij al die mensen die hebben meegeleefd en 
bijgedragenn aan het voltooien van dit proefschrift. Er zijn de afgelopen jaren zoveel mensen 
nauww betrokken en geïnteresseerd geweest dat ik vast iemand zal vergeten. Laat ik voorop 
stellenn dat ik ieders betrokkenheid zeer gewaardeerd heb en hem/haar hiervoor wil 
bedanken! ! 

Wass het aan het begin nog onduidelijk, aan het eind bleek ik maar liefs twee promotoren te 
hebben:: Prof. P.A. Voute and Prof. A.E.G.Kr. von dem Borne! Albert, helaas hebben we in 
hett tweede deel van mijn onderzoek minder met elkaar te maken gehad maar als je er was, 
bruistee je altijd van de ideeën en was je zeer enthousiast De vond het bijzonder om een 
stukjee van die onuitputtelijke ideeënstroom meegemaakt te hebben. 
Tom,, ik durfde je pas als promotor te vragen toen ik zeker wist dat we de eerste hobbels in 
hett onderzoek gehad hadden en mijn onderzoek tot iets zinnigs ging leiden, maar vanaf dat 
momentt was je altijd een groot motivator. Jouw stimulans en enthousiasme waren zeer 
belangrijkk en hebben zeker bijgedragen aan de vlotte afronding van dit proefschrift. Jammer 
datt we nooit samen gewerkt hebben op de afdeling, maar ik weet zeker dat je nu gaat 
genietenn van een heerlijke vrije tijd met aandacht voor minstens zo belangrijke zaken! 
Tweee promotoren, dus ook twee co-promotoren: Ellen van der Schoot en Henk van den 
Berg.. Ellen, ji j was de grote motor niet alleen achter dit onderzoek maar ook achter vele 
anderee projecten. Des te meer bewonder ik hoe je het klaarspeelt om in ieders onderzoek 
weerr zo betrokken te zijn. Je was wetenschappelijk onmisbaar, altijd scherp bij 
werkbesprekingen,, had veel ideeën over hoe verder en bleef steeds bemoedigend als ik het 
evenn niet zag zitten. Soms was je moeilijk te bereiken, omdat je het al zo vreselijk druk heb 
mett de begeleiding van zo vele mensen en het reilen en zeilen in je gezin....Maar als het 
dann echt moest was je er, ik denk aan het eindeloze geschrijf aan ons oligoclonale stuk en 
hett gevecht met Leukemia! Verder was je op het eind volledig beschikbaar (zelfs bellen op 
zondagavond!)) en hadden we er samen veel lol in om het proefschrift tot een goed einde te 
brengen.. Je humor en gezelligheid, je gevoel voor "normale dingen" (verhalen over de 
kinderen,, vakantie...) tegenover je scherpe geest in het onderzoek, maken het werken met 
jee erg plezierig en ik weet zeker dat ons contact niet zal stoppen bij mijn vertrek uit het 
CLBÜÜ Henk, tegenover de "chaos" op het CLB vormde jij weer een rustpunt. Voor mij heel 
belangrijkk omdat ji j de voor mij zo belangrijke link met de kliniek heel levendig hield. Ook 
keekk je alle stukken altijd binnen enkele dagen na en dat was heerlijk. Ik hoop dat we in het 
AMCC nog onze samenwerking kunnen voorzetten in de toekomst! 
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Heell  veel mensen hebben hun bijdrage geleverd aan een hele gezellige lab-tijd. Maar twee 
warenn toch extra bijzonder voor mijn onderzoek: Onno Verhagen en Rob Dee. 
Onno,, jij was reeds gewend om een dokter met twee linkerhanden in te werken, maar ook 
bijj  mij vatte je je taak zeer serieus op. Het waren lastige uurtjes in het begin, maar dankzij 
jouww degelijke basis heb ik alle proeven tot een goed eind kunnen brengen. Jouw 
toewijdingg en precisie zijn van onschatbare waarde voor dit onderzoek geweest. Het was 
voorr mij niet altijd even gemakkelijk om jouw professionaliteit te evenaren, maar we 
haddenn een goede samenwerking en ik heb jouw inzet zeer gewaardeerd. Rob, was je de 
eerstee jaren veel meer betrokken bij de diagnostiek-kant en mijn vertrouweling voor 
slordigee proefjes en voor de domme vragen (die ik Onno niet durfde te stellen!), in het 
tweedee deel van mijn onderzoek had je de plaats van Onno ingenomen en werkten we naast 
elkaar.. We hadden het vaak erg gezellig, mede door het contact dat we tussentijds hielden 
buitenn het lab om! 

Studentenn Liesbeth, Jessica en Willemijn droegen ieder hun steentje bij en wil ik bedanken 
voorr hun inzet. Willemijn wil ik in het bijzonder noemen. Ondanks dat ik in de kliniek zat 
enn gewaarschuwd had voor tijdgebrek om voor een goede begeleiding te verzorgen, klikte 
hett zo goed dat we uiteindelijk nog heel veel contact met elkaar hebben gehad. Bovendien 
gedroegg je je als een volleerd promovendus, (maakte de invoer van de TaqMan mee!) en 
komtt zodoende de eer van hoofstuk 5 jou volledig toe! Ik hoop dat je je nog eens in het 
onderzoekk stort, zodat ik op een dag ook bij jouw promotie kan staan .... 
Inn het lab heb ik door de versplintering van mijn onderzoek twee perioden met 
verschillendee mensen meegemaakt. De eerste periode werd gekenmerkt door het onwennige 
opgangg komen tussen net startende onderzoekers als Carlijn, Sonja en Claudia temidden 
vann de ervaren rotten Pauline, Brigit en Harry. Harry, je was altijd een prima disgenoot. Het 
deedd me goed om tussen alle ervaren lab-mensen een artsen-medestander te hebben die 
mijnn onhandigheden begreep en we konden ze samen goed weglachen! Onze vriendschap 
wordtt gelukkig nog met regelmatige tussenpauzes culinair opgefrist door gezellige etentjes 
mett Rob, Lizet en Carlijn. Toen ik na twee jaar kliniek terugkwam, dacht ik dat het lab nu 
echtt wel niet meer zo gezellig zou zijn, maar niets was minder waar. Een nieuwe club 
mensenn die zeer actief waren in het organiseren van leuke dingen zorgde ervoor dat ik 
wederomm weer een leuk jaar in het CLB heb doorgebracht. Jaap, Robin, Frank, Maarten, 
Elsbethh en Judy....dank je wel. Frank voor de onmisbare hulp bij statistiek en computer, 
Robin,, Jaap en Maarten altijd in voor een lolletje en de laatste twee dames zorgden voor 
steunn in het hoekje tijdens de laatste etappe ! 

Naastt alle mensen van het research lab, was er veel contact met het diagnostiekteam van de 
immunocytologie:: Tiny, Carla, Jean-Paul, Mariette, Christa....Inmiddels is het vaste 
groepjee qua structuur wat gewijzigd, maar vooral de mensen uit mijn begin periode hebben 
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mee maar wat vaak geholpen met het terugzoeken van het broodnodige materiaal. Zonder 

julli ee inzet en het dagelijkse verwerken van alle patientenmateriaal, had dit onderzoek 

überhauptt nooit gedaan kunnen worden. 

OokOok de hulp van de secretaresses waren onmisbaar: Wanda en Wendy op het CLB, maar 

ookk Ellen Bloeme die de touwtjes op het AMC strak in de hand hield, heel veel dank!! 

Dee contacten met andere groepen onderzoekers houden je fris: speciaal de MRD 

bijeenkomstenn met het Rotterdamse immunologie-team (Prof van Dongen, Marja, Vincent 

inn het bijzonder) en de SNWLK (Elisabeth van Wering) waren leerzaam, stimulerend en 

gezellig!!  Jacques, dank voor je kritische blik en steun op de achtergrond. Zo ook was er de 

samenwerkingg met de mensen van het HOI-lab en de afdeling kinderoncologie van de VU 

(speciaall  Gert-Jan Kaspers en Monique den Boer). Also Geoff Neale, Dario Campana, 

Elainee Coustan-Smith and Prof. Pui, thank you for your support and the possibility to be 

yourr guest in St Jude Children's Hospital in Memphis. 

Tussentijdss vertoefde ik twee jaar in het Emma Kinderziekenhuis AMC en daar waren er 

weerr andere zaken belangrijk. Ook daar en uit het WKZ verleden zijn vele mensen altijd 

belangstellendd voor het onderzoek en al wat daarbij kwam kijken. Dank je wel! 

Eenn paar mensen waarmee een band ontstond door de "gezamelijke onderzoekszorgen" wil 

ikk extra noemen: Lisette, Lieve, Fleur, David, Danielle, Marieke, Eric, Merlijn, Hans, 

Hannekee en Heleen (Wiersma en van Ommen!), heerlijk om af en toe even tegen julli e aan 

tee mogen praten. Jamiu, grootste fan op afstand! Hanneke en Eric hebben ervoor gezorgd 

datdat de onderzoekers binnen de kindergeneeskunde van een klein eilandje tot een grotere 

groepp binnen de kindergeneeskunde is gegroeid en dat maakt onderzoek doen binnen de 

kindergeneeskundee tot een nog leukere bezigheid. Iedereen succes met de nabije afronding! 

Prof.. Bwee-Tien Poll-The, ji j stond aan het begin van alles in het WKZ en bleef me altijd 

enthousiastt volgen. Ontzettend leuk dat je nu ook in het AMC zit! 

Carlijnn Voermans en Lizet van der Kolk, niet voor niets zijn julli e mijn paranymfen. We 

haddenn met zijn drietjes hetzelfde gevoel over het promoveren: aan de ene kant zo leuk, 

maarr aan de andere kant ook zo moeilijk. Carlijn, ji j was er vanaf dag één en met alle ups 

enn downs hebben we nu toch maar alletwee dit jaar samen onze promotie voltooid! We 

hebbenn lief en leed gedeeld. Je was mijn trouwste beller (na Marc!) in Memphis en begreep 

meteenn hoe ik me daar voelde. Dank voor je vriendschap! Lizet, ji j zorgde na Harry voor 

enigg "artsenleven" in de brouwerij en we voelden ons meteen met elkaar verbonden. De 

driee dagen dat ji j op het CLB binnestoof, zijn vast niet voor iedereen even eenvoudig 

geweest,, want het zorgde meteen weer voor aangenaam rumoer van ons drietjes. Mijn beide 

paranymfenn gaven het goede voorbeeld en zijn inmiddels met glans "doctor", het doet me 

goedd dat ik me nu ook bij julli e mag aansluiten! 
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'ss Avonds en in het weekend bestond er gelukkig een hele andere wereld. 

All ee vrienden, kennissen en buren maar Carjolijn, Saskia, Brigitte, Margriet, Harriet en 

Evelinee in het bijzonder: altijd even betrokken, bereid de leuke verhalen te horen maar ook 

dee minder leuke als er weer eens een artikel was afgewezen of ik het leven op het lab wat 

minderr geslaagd vond. Iedereen heeft het de afgelopen jaren een stuk drukker gekregen en 

err is een hoop gebeurd, maar toch blijven we steeds weer contact houden en veel pret 

hebbenn met elkaar. Ook mijn verblijf in Memphis veranderde daar niets aan en daar leerde 

ikk (nogmaals!) julli e betrokkenheid kennen. Jullie vriendschap is me zeer dierbaar! 

Enn dat geldt natuurlijk ook voor de grote steun op de achtergrond van alle familie. Jullie 

begrepenn vast niet waarom ik toch weer zo nodig zo'n ingewikkeld project moest beginnen, 

wass de kinderartsenopleiding alleen niet al voldoende ambitie? Dank je wel voor het 

aanhorenn van mijn quasi interessante verhalen. Beide Oma's, ik vind het fantastisch dat 

julli ee er nog beiden in volle glorie bij zijn! Julia en Tessa, julli e zijn speciaal omdat julli e 

dee prachtige omslag maakten en onlosmakelijk verbonden zijn met julli e bijzondere vader 

Robert.. Gwendolyn, dank je wel voor je professionele lay-out en afwerking van de kaft! 

Lievee Papa en Mama, volgens mij dachten julli e in eerste instantie dat ik het kokkerellen 

thuiss in het lab voortzette. Jullie weten ook dat het niet altijd meeviel, ik ben beter geschikt 

voorr het eerste! Helaas moest ik julli e het antwoord op de vraag "en wat voor 

wetenschappelijkee doorbraak héb jij  bereikt...?" schuldig blijven, maar zoals in alles staan 

julli ee ook nu weer vierkant achter me. Zonder julli e "basis" had ik dit niet bereikt en ik 

koesterr het goede contact wat we hebben. 

Enn als laatste Mare; lieve Mare, je hebt maar wat vaak gespeculeerd over deze passage in 

hett dankwoord. Gelukkig was ik niet omkoopbaar In tegenstelling tot mijzelve, was ji j 

altijdd super nuchter, en - zeker op het eind - mijn grootste criticus. Dat viel me niet altijd 

evenn gemakkelijk! Maar als het erop aan kwam, had ji j altijd de goede toon en bracht je me 

weerr op het goede spoor. Ik bewonder je om je helderheid en eeuwig goede humeur. 

En... .."ons poldermodel" werkt! 

\ff \e^° 
V°^J^V°^J  ̂ Utrecht, april 2001 
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