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Dankwoord 

Het dankwoord van een proefschrift wordt meestal als laatste geschreven en het 
meeste gelezen. Voor de schrijver is het het laatste stukje van een periode van hard 
werken aan een project dat afgesloten wordt met een promotie en het geeft tevens 
de mogelijkheid om iedereen te bedanken die op wat voor manier dan ook heeft 
bijgedragen aan het tot stand komen van het "boekje". Voor de lezer is het vaak het 
meest begrijpelijk stukje. Ook ik wil op deze plaats graag een aantal mensen 
bedanken zonder wie het allemaal een stuk moeilijker en misschien wel onmogelijk 
was geweest om dit proefschrift te schrijven. 

Allereerst wil ik mijn co-promoter Masja bedanken. Toen ik een klein jaar bezig 
was en nog geen mega kon kweken besloot je om je maar eens te gaan bemoeien 
met mijn project en sindsdien heb ik vele malen gebruik mogen maken van je wijze 
woorden. Bedankt voor het meedenken met alle proeven, ook als het allemaal niet 
zo lekker liep en voor het iedere keer opnieuw lezen en verbeteren van alle stukken 
als het toch anders moest en ik niet meer zag hoe. Daarnaast was er mijn promoter 
Albert, zonder wie dit proefschrift nooit geschreven zou zijn. Bruisend van de 
ideeën op de werkbespreking, teveel om allemaal te doen, maar een groot aantal 
staat toch in dit proefschrift. Bedankt voor al je nuttige tips en je klinische blik op 
mijn werk. 

Dan waren er mijn paranimfen, Claudia en Carlijn en de rest van de staartjes, 
Pauline en Esther, zonder wie het allemaal een stuk saaier was geweest. Claudia, 
samen op het Tpo-project, hoewel onze lijnen duidelijk anders waren, was er toch 
het gevoel van samen ergens aan werken en kon ik altijd mijn verhaal bij je kwijt in 
goede en slechte tijden, zowel van binnen als van buiten het lab. Ook aan de samen 
bezochte congressen en de daaraan vastgeplakte vakanties heb ik goede 
herinneringen. Carlijn, miljoenen CD34-ers hebben we samen geisoleerd en 
gedeeld, maar ook daarnaast hebben we een boel lief en leed gedeeld. De laatste 
twee staarten Pauline en Esther hebben het CLB al verlaten, maar de gezelligheid 
van de eerste jaren en van Pauline zelfs nog van de collegebanken zal ik niet 
vergeten. Ook mijn derde paranimf, Birgit, wil ik hier bedanken voor alle 
bijkletsavonden en uitstapjes. Het begon allemaal in de zomer van de tweede naar 
de derde met tienertoer en sindsdien volgden nog vele uitstapjes en vakanties. Zelfs 
nu nog zien we mekaar ondanks dat een lerares ons bijna 11 jaar geleden 
voorspelde dat dat niet lang zou duren. Ook de rest van de engelandclub bedankt 
voor de ontspannende reunies en weekendjes weg. 

Op deze plaats wil ik nog een aantal mensen van het lab bedanken: Marion, 
voor de vele malen op de fiets van Sloterdijk naar het CLB en zonder wie het lab 
een puinhoop zou worden; Irma, voor de fusie, het opzuiveren van monoclonalen 
en later ook de CD34+ cel isolatie; Martin, voor alle sequentie tips; Anton, voor de 
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chocotoffs in moeilijke tijden; Dirk, voor alle puntjes op de i; Sandra, mijn nieuwe 
bureau-buuv voor alle nuttige tips; Ellen, voor het meedenken en alle goede ideeën; 
Wendy en Wanda, voor alle hand en span diensten; iedereen van immunocytologie, 
voor de vele monoclonalen die ik bij jullie heb mogen lenen; het hele lab van 
leuko-trombo. voor het meten van Tpo en GC in alle monsters die ik wilde: het 
hele stamcellab, voor de vele tientallen zakken leukaferese materiaal en beenmerg 
die ik via jullie kreeg en zonder welke er geen proefschrift was geweest. Verder wil 
ik ook Marrie bedanken, zonder al jouw patiënten met bijbehorende klinische data 
had een groot deel van dit proefschrift met geschreven kunnen worden. Dan waren 
er ook nog mijn studenten die beiden met groot enthousiasme een stukje van het 
onderzoek hebben gedaan; Ria je was de eerste en vele kolonies heb je geteld. 
Helaas werd IL-3 korte tijd na je stage verslagen door IL-1 waardoor je resultaten 
helaas met in dit proefschrift staan. Koert, jouw werk heeft wel een plekje 
gevonden in dit proefschrift, het vervolgverhaal is nog steeds met klaar, dus als je 
weer wilt komen helpen? Ook de rest van het lab bedankt voor alle gezelligheid, 
steun en hulp in de afgelopen vijfjaar. 

Ook buiten het CLB hebben een aantal mensen een bijdrage geleverd. In het 
begin heb ik veel steun gehad aan Marieke en Lieve, beiden wanhopig aan het 
proberen om mega's te kweken, maar het is ons uiteindelijk gelukt. Hierbij wil ik 
ook alle kinderartsen bedanken zonder wie er geen patientenonderzoek had kunnen 
zijn. Especially, I would like to thank Jim Bussel, for all his interesting patients he 
sent me. Jaap Neels wil ik bedanken voor zijn hulp bij het tot expressie brengen 
van extracellulair Mpl en Hans Pannekoek voor de zeer zinvolle discussies. Verder 
wil ik hierbij iedereen die ik vergeten ben en die op wat voor manier dan ook 
geholpen heeft bedanken. 

Ook mijn familie wil ik op deze plaats bedanken. Mijn ouders, omdat jullie er 
gewoon altijd zijn, ook al spenderen jullie tegenwoordig 6 van de 12 maanden in 
het buitenland. Bedankt voor jullie steun gedurende alle afgelopen jaren. Jenny en 
Mario, bij jullie kan ik altijd terecht om te lachen en te huilen, voor een goed 
gesprek, een avond lekker niksen, een leuke dag weg of zelfs een vakantie, bedankt 
voor jullie support. Caria en Mikel, bij jullie kon ik terecht voor een statistisch 
advies of als de computer het weer eens met deed, maar ook daarbuiten waren 
jullie er voor advies en steun. 

En als laatste Robin, na tweeenhalfjaar collega's zijn sloeg opeens de vonk 
over en wat voor een. Je hebt de laatste 7 maanden van zeer nabij meegemaakt en 
heel wat geklaag en chagrijnige buien moeten doorstaan. Bedankt voor het 
aanhoren van al mijn verhalen, maar daarnaast ook voor alle broodnodige 
ontspanning en je steun. Nu gaan we jouw boekje doen. 
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