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DANKWOORD D 
Eindelijkk is het moment daar, dat ik aan dit dankwoord mag en kan beginnen. 

Allereerstt wil ik graag de vrijwilligers bedanken wiens bloed, beenmerg etc. ik heb mogen 

gebruikenn voor mijn onderzoek. Vaak waren het patiënten die zelf een zware hart operatie 

ondergingen,, en die het toch goed vonden dat we wat beenmerg afnamen. De thorax chirurgen 

diee deze handelingen verrichtten, de anesthesisten, het OK personeel die dit mogelijk maakten, 

spuitjes,, beenmerg naalden etc aangaven. De hematologen, en met name dr. Van Oers die ons 

inn het begin geholpen heeft met het vinden van de juiste weg om beenmergte krijgen. 

Ditt onderzoek is in het AMC verricht, op achtereen volgens verschillende werkvloeren, het 

laboratoriumm voor radiobiologie, later samen gegaan met het lab voor experimentele 

radiotherapie,, het centrum voor microscopisch onderzoek, het CMO, en in samenwerking met 

hett AVL, het CLB en andere laboratoria in het AMC. 

Proff Voute, Tom, zonder jou was dit onderzoek er nooit geweest, en daar ben ik je dankbaar 

voor!! Het zal jou deugd doen, vlak voor je emeritaat nog een aantal promovendi (3, ? 4) af te 

leveren,, een kroon op je werk! 

Dee eerste thuisbasis, het lab voor radiobiologie, daar hebben heel wat avondjes gehad: 

Avondjess "poolen"; kerstdiner; paasontbijt; joggen rond het AMC etc. Altijd even gezellig, Chris, 

Esther,, Jan, Carel, Ron, Erik, Astrid, Liana, Klaas en alle andere die ik nu vergeet, bedankt! 

Onzee (marieke en mijn) andere vaste thuis basis was het AVL, met Marja Rutgers, mijn co-

promotor,, en Lou Smets, mijn tweede promotor. Ik heb heel veel van Marja geleerd, mijn eerste 

gecorrigeerdee manuscript heb ik bewaard, denkend dat dit bijzonder was, maar de volgende 

correctiess zagen er nog vaak het zelfde uit. Ik moest oppassen dat ik niet lui werd, want Marja 

zettee altijd de puntjes op de ï , al voordat ik daar aan toegekomen was. Ik denk dat we al 

discussierendd soms wel wat geluidsoverlast hebben veroorzaakt, maar ik heb genoten van de 

telefoonn gesprekken die gecombineerd met tochtjes naar Breukelen steeds vaker voorkwamen! 

Professorr Smets, Lou, je kon (en kunt) me vaak zo goed met beide benen op de grond zetten 

doorr te vragen: " Ja, nou en??". Onmogelijke zinnen liepen opeens vanzelf als jouw pen was 

langss gekomen, en jouw bijdrage aan discussies was altijd een nuttige en leerzame. Verder 

warenn we op H6 van het NKI altijd welkom als we hulp nodig hadden bij Manon, Corrine, Gajja, 

Theaa en de rest. Ook hebben we regelmatig MIBG werkgroep bespreking op het AVL bijgewoond, 

alwaarr we onze bevindingen konden delen, en op de hoogte van de ontwikkelingen in de 

kliniekk bleven. Deze besprekingen heb ik altijd als zeer waardevol ervaren en ik hoop in de 

toekomstt weer bij deze besprekingen aanwezig te kunnen zijn. 

Omdatt ons wetenschappelijk onderzoek niet een 'standaard' onderzoek was, hebben we 

expertisee en gezocht bij verschillende groepen wetenschappers in het land en op diverse terreinen 

mett hen samengewerkt. In Utrecht op het lab van dr. JJ. Sixma en dr. J.W.N, van den Akker 

hebbenn we de eerste stappen voor het kweken van megakaryocyten leren zetten, onder leiding 
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vann Hans van der Vuurst. Vervolgens hebben we samen met Sonja van den Oudenrijn dit kweek-

process goed in de vingers gekregen en hebben we haar weer kunnen helpen met de meer 

praktischee kant van het verkrijgen van beenmerg. De firma Amgen was zo vriendelijk om aan 

onss Tpo ter beschikking te stellen zodat we hiermee konden kweken. Anneloor van het lab van 

Frankk Baas, heeft ons enorm geholpen met het maken van de primers die van belang waren om 

dee transporters te detecteren. We hebben in de loop van de tijd ook diverse malen op 

werkbesprekingenn van anderen een praatje mogen houden, om zo feedback te krijgen van 

anderee groepen wetenschappers.. We hebben veel geleerd van de besprekingen met Jan C, (Lab 

voorr Procreatie, inmiddels GMZ lab), Albert van Gennip, Ron Wanders, als hij er was en André 

vann Kuilenburg, van de research bespreking van de volwassen hematologen en van Masja de 

Haass en Ellen van der Schoot van het CLB. 

Toenn ik startte met het onderzoek hebben we ook de "JOKO's" (de jonge kmderoncologische 

onderzoekers)) opgericht: We hielden een keer per kwartaal praatjes voor elkaar, aten daarna 

watt samen en dronken een glas. Ik denk dat ik een van de laatste van deze club ben die 

promoveert! ! 

Mijnn klinische periode heeft natuurlijk vele contacten en veel plezier opgeleverd, maar ik ben 

ookk weer blij dat er aan de opleiding een einde komt. Lissette en Valerie, zet hem op! Ik hoop 

datt ze op de kinderoncologie blij zullen zijn met mijn komst per 1 mei, want ik zie er wel naar 

uit.. Marjan, er komt een vrouw! Huib, bij dit boekje ben je niet direkt betrokken geweest, maar 

ikk hoop dat er ook straks momenten zullen blijven om samen te brainstormen. 

Chriss Bor, bedankt voor je hulp en geduld in de laatste fase van het voltooien van dit proefschrift. 

Jee kunt heel goed lay-outen. 

Jann C. Ik denk dat we bijna tegenpolen waren, maar juist daarom was de samenwerking 

waarschijnlijkk des te beter, en er zijn een aantal leuke verhalen uit voort gekomen. Helaas kan jij 

niett aan mijn zijde staan tijdens mijn promotie omdat jij je dan in hogere sferen bevindt. 

Loes,, gelukkig wil jij mijn paranimph zijn, en ben jij er wel! Ik denk dat ik niet hoef uit te 

leggenn waarom ik jou gevraagd heb... 

Marieke,, wat moet ik nu over jou schrijven... Op het lab deden ze vaak of wij één waren. Als 

ikk weer eens langs kwam werden er altijd grappen gemaakt. Ik denk dat ik niet overdrijf als ik 

zegg dat ik, zonder jou, hier niet had gestaan. Het hele onderzoek heeft op jou gedraaid. Bij de 

sollicitatiee was het al duidelijk dat er wat mij betreft één kandidaat was, omdat het meteen al zo 

klikte.. Jij hebt veel meer gedaan dan alleen maar proeven, en bent veel meer geweest dan een 

researchh laborante, je bent secretaresse, research coördinator, SOS-er, postbode, etc. Daarmee 

benn je vaak de spil geweest waar mijn promotie op draaide. Je doet gewoon alles, altijd met 

e v e nn Veel plezier en een goed humeur, en bent absoluut niet snel uit het veld te slaan door 

tegenslagen.. Marieke dank je wel ! 

Dann heb je altijd het thuis front, onze ouders, kortom de familie, die mag ik niet vergeten. 
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Omdatt Marc en ik ons bordje meestal heel vol scheppen, loopt het ook wel eens over, of dreigt 

hett over te lopen. De familie, een aantal mensen in het bijzonder, hebben altijd dag en nacht 

klaarr gestaan om ons te helpen het schip drijvende te houden, of om het gestrande schip weer 

vlott te trekken, en dat vind ik we! heel bijzonder. Nogmaals Trudy, nu met naam, dank ik je voor 

hett type werk waarbij je me geholpen hebt. Ook een woord van dank aan onze beste vrienden 

// familie, die voor ons belangrijk zijn omdat we nog steeds genoeg aanleiding vinden om samen 

tee genieten van het leven... 

Dee mensen die voor onze kindjes zorgen (inclusief neefjes en nichtjes), Bea en Conchita en 

terr nagedachtenis aan Thea, want als het thuis niet loopt dan loopt het nergens... 

Tott slot, Mare en de kindjes: "What can I say?". Want als het er op aankomt telt er maar een 

dingg echt in het leven.... 

Godelievee Andrea Maria Tytgat 

Diemen,, 5 maart 2001 




