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Dankwoord 

Dankwoord 
Het is niet eenvoudig om de overweldigende stroom aan positieve gedachten bij dit dankwoord te 
beteugelen in een beperkt aantal zinnen. Zie hier mijn poging. 

Anton Berns heeft mij de liefde voor de wetenschap bijgebracht. Reeds als beginnend analiste in 
de nog jonge groep van Ton in Nijmegen (vanaf 1978) raakte ik in de ban van zijn benadering van het 
wetenschappelijke werk, gekarakteriseerd door intelligentie, nauwkeurigheid, vernieuwingsdrift en 
hardwerken, vaak gekruid met speelsheid en plezier. Dit "virus" vond in mij een integratieplaats en 
bracht mij tot expressie. 

Na een korte periode in Wageningen ging ik in 1988 in op jouw vraag, Ton, om opnieuw bij je te 
komen werken, nu in Amsterdam. Drie jaar later honoreerde jij het ongewone verzoek van mij, toen 
36-jarige analiste, om bij jou te mogen promoveren. Ton, ik dank je zeer voor je vertrouwen in mij. 
Jij stimuleerde niet alleen mijn wetenschappelijke maar ook mijn persoonlijke ontplooiing. 

Zeer aangename herinneringen bewaar ik aan de tijd, waarin we als eerste knockoutclubje bij Ton 
(nieuw, onbezorgd en gretig) de knockouttechniek leerden in Edinburgh (1989) en deze opzetten in 
Amsterdam. Marian van Roon, Peter Laird, Hein te Riele, en wat later Nathalie van der Lugt, met 
jullie was het werk een groot plezier en de relatie hartelijk. I have appreciated the collaboration with 
the group of Martin Hooper in Edinburgh, especially with Alan Clarke, which has been essential for 
the results presented in chapter 2. 

Hein, jou wil ik in het bijzonder bedanken. Het werken (drie jaar als analiste en daarna als OIO) 
met jou aan pim, targeting strategieën en retinoblastoma was zeer inspirerend door je scherpte, 
creativiteit en vermogen om alles eruit te halen wat er in zit. Na mijn eerste twee jaar OIO-schap, 
waarbij jij een deel van de begeleiding tijdens de sabbatical leave van Ton verzorgde, startte jij een 
eigen groep op H2. Het was een complexe situatie om in twee groepen verder te werken aan 
muizenmodellen voor humane retinoblastoma. Ik ben erg gelukkig met het feit dat het uiteindelijk 
juist de samenwerking van deze twee groepen is geweest die geresulteerd heeft in nabootsing van de 
retinoblastoma-ontwikkeling in de muis. Terecht heeft jouw bijdrage aan mijn promotiewerk 
geresulteerd in het co-promotorschap. Daarnaast heb ik op belangrijke momenten steun ervaren aan je 
wijze analyses. 

Niet alleen heeft Marleen Dekker aan het retinoblastomawerk in belangrijke mate bijgedragen, 
maar ook had zij een open oog en oor voor mijn persoonlijke zaken. Marian en Nathalie droegen als 
leden van het knockoutclubje bij aan de blastocystinjecties in de eerste jaren. Later kreeg ik hulp van 
René Bobeldijk en Karin van Veen-Buurman. Zij hebben met hun grote vaardigheid bijgedragen aan 
het genereren van Rb/pl07 knockout chimeren, wat geen sine cure was gezien het feit dat deze zelden 
het stadium van de geboorte bereikten. Stans Feltkamp verzorgde de electronenmicroscopische 
analyses van hypofysetumoren. Maria-Luisa Carrozza ging door de moeizame fase heen van het 
doneren van het pi07 muizengen. Jean-Claude Jeanny kindly provided the antibodies to characterize 
in a short time the cell origin of murine retinoblastomas. Jan-Hermen Dannenberg en Marc Vooijs 
droegen bij aan de werkdiscussies. 

The collaboration with the group of Gilles Thomas in Paris on neurofibromatosis type 2 has 
formed the basis of the work presented in chapters 5 and 6 of this thesis. A special thanks to you, 
Marco Giovannini. The extensive interaction with you since 1994 has been very fruitful, inspiring, 
and enjoyable. Also, I would like to thank the other co-authors of the lab in Paris, Michiko Niwa-
Kawakita and Vincent Abramowski for excellent technical assistance, Laurence Goutebroze for 
protein analyses, and Philippe Merel for providing part of the transgenic constructs. James M. 
Woodruff in New York has cared for the electron microscopical analyses of the murine 
schwannomas. 

Martin van der Valk, jij als dierpatholoog hebt aan al het gepresenteerde werk in dit proefschrift 
bijgedragen. Vooral je uitgebreide en nauwkeurige histologische analyses aan de diermodellen van 
neurofibromatosis type 2 zijn van grote waarde geweest voor een volledige interpretatie van de 
ontstane fenotypen. De kijk terug op een zeer plezierige en leerzame tijd met jou achter de microscoop. 
Veel dank ook aan Jurjen Bulthuis, Kees de Goeij, Irene Hegger, Dennis Hoogervorst, Lia Kuijper-
Pietersma en Eva van Muylwijk voor het vele histotechnische werk van hoge kwaliteit, dat aan de 
analyses vooraf ging. 
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Mijn grote dank gaat uit naar alle medewerkers, die zich met hart en ziel hebben ingezet voor de 
kwaliteit van leven van de muizen: Fina van der Ahé, Kwamé Ankama, Xandra Bender, Nel Bosnie, 
Tania Maidment, Halfdan Raas0, Loes Rijswijk, Cor Spaans en Auke Zwerver van G4, Louis 
Tolkamp en Ellen Tanger van Gl. 

Rein Régneras zorgde voor een solide basis door zijn muizengenotypering. Secretariële 
ondersteuning kwam van Marlijn Sonne, Tineke van Diepen en Suzanne Heussen. Lauran Oomen 
assisteerde bij de confocal laser scan microscoop analyses. Ilja van de Pavert schoot te hulp in geval 
van computerproblemen. Het lab van Rob Michalides bood plaats om de immunokleuringen en 
TUNEL assays uit te voeren. De medewerkers van de audiovisuele dienst hebben bijgedragen aan 
presentaties in allerlei vorm. Els Groeneveld bood gastvrij bureauruimte om nog kleine zaken af te 
ronden. 

De groep Berns heeft door de jaren heen een zeer plezierige werkomgeving gevormd. Tijdens mijn 
promotieperiode droegen daartoe bij (in verkorte vorm vermeld): Hanneke, Marleen, Koert, Conny 
B., Els V., Jacqueline en Rein; Nathalie, Jos D., Jos J., Heinz, Dennis, Mark, Bianca, Marc, 
Tariochan en Harald; Hein, Marian, Chris, John, Conny T., Paul, Gabriel, Hugh, Philippe, Jörg en 
Kim. Ook met de groep Demant op dezelfde verdieping was het contact bijzonder aangenaam en de 
uitwisseling over het werk nuttig. In het bijzonder wil ik noemen Huub, met wie ik de zorg had voor 
het C-lab, Margriet, Peter G, Remond, Fons, Tom en Peter D. 

Mijn ervaring in de knockouttechniek heb ik in zeer plezierige samenwerkingsverbanden mogen 
delen met de groepen van Piet Borst, Hans Clevers en Cees Murre. 

Dank aan alle overige hier niet bij naam genoemden in het instituut, bij wie ik terecht kon voor 
advies, materiaal en uitwisseling van wetenschappelijk of ander gedachtengoed. 

Kamergenoten en overige groepsgenoten in het nieuwe werk op H6, in het bijzonder Cathy Bosch 
en Els Wagenaar, dank voor jullie meeleven tijdens de afronding van het proefschrift. Maarten 
Huisman heeft mij geholpen met de uitvoering van de cover. 

Lieve familie en vrienden, jullie wil ik van harte bedanken voor jullie ruime mate van begrip, 
belangstelling en ondersteuning in de promotieperiode. 

Theo, mijn Hef, aan jou draag ik het proefschrift op. Dat zegt genoeg. 
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