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Nawoord 
Het is nu bijna vijfjaar geleden sinds ik mijn promotieonderzoek in het Lasercentrum begon. In die 
jaren heb ik veel mensen leren kennen en met veel mensen samengewerkt die hebben bijgedragen 
aan het werk van dit proefschrift. 
De eerste persoon die ik wil bedanken is mijn begeleider en copromotor Dick Sterenborg. Beste 
Dick, ik heb met veel plezier met jou samengewerkt. Met veel enthousiasme heb je mij in de wereld 
van fluorescentieratios begeleid. Je deur stond altijd open voor mij en ik heb onze vele lange 
gesprekken gewardeerd. Ik heb veel van jou geleerd, niet alleen over wetenschap maar ook over de 
kunst van fotograferen en van bier brouwen. Ik wens je heel veel succes met je baan in Rotterdam. 

Bedankt Arie Steenbeek en Anne Oosterdijk voor alle verbouwingen en reparaties van de opstelling 
die jullie zo mooi hebben uitgevoerd. Jullie hebben in grote mate bijgedragen aan de metingen in dit 
proefschrift. 

Ik wil mijn promotor Martin van Gemert bedanken voor de hulp met het mathematische model en 
voor de steun tijdens de laatste chaotische maanden van het schrijven van dit proefschrift. 

Thank you Sharon Thomsen, Jon Schwartz en Tom Rodrigues for the nice time in the MD 
Anderson Cancer Center in Houston. During three weeks you taught me a lot about how to plan and 
perform an experiment efficiently, and how great it is to have good teamwork. I also discovered the 
nice combination of mariachis and margaritas. 

Jeroen Rovers, beste Jeroen, ik vond de samenwerking met jou heel inspirerend. Ik had veel plezier 
tijdens onze metingen en in de discussies die volgden over de resultaten. 

Paul Baas, bedankt voor de mogelijkheid die jij mij gaf om fluorescentiemetingen in de kliniek te 
kunnen uitvoeren. Hugo Oppelaar, je was daar altijd als ik wat gegevens nodig had en vaak met een 
grappige email als antwoord. Beste Paul en Hugo, ik ben blij dat we elkaar nog tegen zullen komen 
in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. 

Joy Goedkoop, bedankt voor het helpen met dingen uitzoeken en alles op een rijtje zetten tijdens het 
afmaken van het proefschift. 

Verder wil ik Hugo van Staveren, Riétte de Bruijn en Nynke van der Veen in Daniel den Hoed 
Kliniek, Hans Schuitmaker in het Sylvius Laboratorium, Aubrey Molina in het Leids Universitair 
Medisch Centrum en Mike Grahn in The Royal London Hospital bedanken voor leuke 
samenwerking en discussies. 

Het begeleiden van stagiaires heb ik veel plezier in gehad en ik wil graag Dimitra Mitrokotsa, Mite 
Laloan, Rina Hampel, Martin Opdam en Martin Koornneef bedanken en veel succes wensen. 

Het Lasercentrum is een bijzondere plek en ik heb daar met veel plezier gewerkt. De wil alle 
lasercentrumcollegas bedanken voor de leuke tijd en de prettige werksfeer. Ook buiten het werk heb 
ik veel met jullie meegemaakt zoals avonden in Het Oude Gasthuis, poolen in de Epstein bar, 
werken met de boot, carneval in Maastricht, nachtelijke schaatstochten op de Amstel, Angle of 
Attack!, jamsessies en buitenlandse bruiloften. Bijzondere vrienden van het Lasercentrum en het 
AMC zijn Armand, Wim, Maurice, Anna, Hans, Konnie, Rüdiger, Johan, Anne, Erwin, Alex, 
Annika, Wendy en Annemiek geworden. 
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Mamma och pappa, tack för att ni alltid finns dar för mig och för allt stöd jag fâtt frân er. Linda och 
Paul, jag ser alltid fram emot vâra lânga telefonsamtal som gör att jag sällan känner mig langt borta 
frân hemma. 

Lucinda Beall and Aura Woelfle, thank you for your never-ending support, enthusiasm and 
friendship. 

Anne Saarnak 
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