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HetHet dankwoord. 

Ditt betekent dat mijn proefschrift af is! Net als met 
all die andere proefschriften is ook deze niet tot 
standd gekomen door alleen mijn eigen inzet, maar 
heeftt de steun van vele anderen, in wat voor vorm 
dann ook, een wezenlijke bijdrage geleverd. 

Omm te beginnen wil ik mijn promotor Steven Pais 
bedanktt voor het opzijzetten van vooroordelen 
enn andere bedenkingen tijdens mijn aanstelling 
alss AIO, nu bijna zes jaar geleden. Je hebt mij 
destijdss een unieke kans aangeboden, die ik met 
beidee handen heb aangegrepen. Ik hoop dat ik je 
verwachtingenn heb waargemaakt. 

Ditt hele traject is feitelijk opgestart tijdens mijn 
middelbaree schooljaren alwaar Wim Wegdam 
alss decaan het onwaarschijnlijk pad richting 
promoverenn met mij heeft uitgestippeld, waarvoor 
dank.. Henk Thiadens wil ik bedanken voor het delen 
vann zijn Rotary netwerk, wat heeft geresulteerd in 
mijnn eerste medisch-wetenschappelijk getinte 
werkzaamhedenn bij Istvan Vermes en Leo Ballering 
inn het Medisch Spectrum Twente. Daarna is de 
basiss gelegd voor dit proefschrift in het toenmalige 
AZL,, afdeling pathologie, waar Ed Schuuring 
gezorgdd heeft voor mijn algemene labopvoeding. 
Bestee Ed, zonder in details te verzanden, kan 
ikk zeggen dat jij de eerste bouwstenen voor het 
fundamentt onder dit proefschrift hebt gelegd. 
Ookk toen ik al lang en breed weg was, was je 
bereidd om nog een incidentele werkbespreking 
"transgenee muizen maken" met me te houden. 
Robertt Stad bedanken voor de enorm 
motiverendee mopperbuien. Inge Briaire-de Bruin 
enn Ellen Schuuring-Scholtes voor alle labbasics 
enn -finesses. Philip Kluin voor de ruimte die er was 
voorr mijn eerste, eerste-auteurschap. Maarten 
Balzarr als AlO-voorbeeld ("weet je wel echt zeker 
datt je dit wilt?"). Tennismaat en goede vriend 
Martinn Hagenaars, die naast het arts-zijn, ook een 
briljantee doctor en kok is, voor het motiveren en 
relativerenn (helaas Martin, ik heb mijn best gedaan, 
geenn JExpMed....). 

Collegaa promovendus/postdoc en paranimf Dmitri 
Vandeputte,, voor zijn belangstelling en enorme 
bijdragee aan dit proefschrift, zowel binnen als 
buitenn het lab. Voor alle verhalen over het NKI, 
impactt factoren, publiceerperikelen, gekanker 
overr alles wat anders zou kunnen en moeten, en 
algemene/specifiekee kennis en je unieke gevoel 
voorr humor. Mitja, het was een voorrecht met je 
samenn te mogen werken. 

EenEen speciale, heel grote dankjewel voor Helen 
Meijer,, Rob Keehnen en Liane Klok. Helen, bedankt 

datjee paranimf wil zijn en voor je mega inzet tijdens 
dee afgelopen 3 jaar. Opvolgster van de illustere 
Robb Keehnen. In het begin even stroef (inderdaad, 
ikk ben ook niet de gemakkelijkste), maar daarna 
lekkerr bezig en bergen werk verzet. Rob, hartelijk 
dankk voor het kweek-, sortwerk en de incidentele 
FACSS workshops. Liane, die op het eind ad hoc 
opp mijn project kwam, en met tomeloze inzet heel 
veell SSCPs, nucleaire fractioneringen en reporter 
assayss heeft gedaan, waarvoor dank. Richard 
Bende,, die als lichtelijk autistische eigenschap 
heeftt dat hij alle CD moleculen en NS stations uit 
zijnn hoofd kent, maar bovendien alles over B cellen 
weet,, wat erg handig was. Richard, bedankt dat 
jee je kennis met me wilde delen. David de Gorter, 
diee in het begin een pathologische hoeveelheid 
vragenn stelde, maar gaandeweg rustiger werd, 
enn op de valreep nog een figuur voor hoofdstuk 
22 heeft geproduceerd. Ronald van der Neut 
voorr woord en raad, uitstekende borrels, wijn en 
copieuzecopieuze maaltijden. Ronald, nog bedankt voor 
dee routeplanner richting de Plesmanlaan. Marcel 
Spaargaren,, koning van de oneindige monoloog, 
bedanktt voor de biochemische colleges en 
begeleidingg tijdens het publiceren. Collega AIO's 
Robbertt van der Voort, Taher Taher, Mijntje Aarts, 
Estherr Tjin, Elles Boon en Laura Smit voor de 
gezelligheidd op de kamer, en Surinder Mangal, Lia 
Smit,, Esther Beuling, Thera Wormhoudt, Lia Smit, 
Estherr Schilder-Tol, "de pipetterende postdoc" 
Marjann Weterman, Mirjam Polak, Nike Claassen 
enn verder alle mensen van het lab die voor gein en 
ongeinn tijdens de proeven hebben gezorgd. Bert 
Tiggess en later Peter van Amstel voor de razend 
snellee bestellingen. Onno de Boer en Peter Teeling 
voorr de Taher et al auteurschappen stoelendans 
(wass de Bordeaux lekker?). De "computerboys" 
Hanss Lagerweij en Ronald Verkruisen voor de 
vlekkelozee software updates en glansrijke PC 
ondersteuning.. Marjon Clement en Lia de Groot, 
bedanktt voor de gestroomlijnde logistiek op het 
secretariaat.. "Mijn" super HLO student Willem 
Hoogaars,, bedankt voor mooie RNA in situ's en 
grotee hoeveelheden transfecties en kweekwerk. 
Veell succes met je eigen promotie! Wilfried Meun 
voorr posters, scans en grafische ondersteuning. 
Rienn van Oers, Ludo Evers, Johan Dobber, 
Raymondd Vet en alle andere mensen van het 
hematologielabb wil ik bedanken voor de talloze 
beenmergbioptenn en alle FACS tips. Berris van 
Kessel,, Niels van de Donk, Mirjam van Dijk, Henk 
Lokhorstt en Andries Bloem van het Universitair 
Medischh Centrum in Utrecht, afdeling Immunologie, 
voorr het multipel myeloom patientenmateriaal. 
Clemenss Meilink, bedankt voor de cytogenetica. 
Proefdierverzorgerss Yvonne van Kempen, Gert-
Jann de Fluiter en Anneke Koeman-van der Graaf 
voorr de perfecte service en vakkundigheid tijdens 
hett verzorgen van mijn muizen, die ondanks de 
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weefselspecifiekee expressie van het transgen, 
helaass op een gezonde manier te oud en te 
vett werden. Laatstgenoemde muizen, -1000 in 
aantal,, dank ik voor hun bijdrage aan de medische 
wetenschap. . 
Mijnn nieuwe collega's op het NKI, Bastiaan 
Evers,, Henne Holstege, Xiaoling Liu, Hanneke 
vann der Gulden, Marcelle Treur en Jos Jonkers, 
bedanktt voor het begrip, de gezelligheid en de 
ondersteuningg tijdens de laatste loodjes. Jos, dank 
jee wel dat je mij de ruimte gaf voor het afronden 
vann mijn promotie. 

Ookk zeer belangrijk waren er de mensen buiten 
hett AMC die gezorgd hebben voor gezelligheid en 
dee broodnodige afleiding in de vorm van diners, 
goedee gesprekken, borrels en BBQs: Marcel 
Dijkgraaff en Joyce Lebbink, Giovanna Hartelman 
enn Ernst Wernicke, Ellen van Gemmert en Frank 
Lindeman,, Gerthe Vonk en Robert Geurts, Mitja 
enn Lucy Vandeputte, Martin Hagenaars, Markwin 
vann Veelen en Carolina Lira. Een speciale dank je 
well voor Marcel, die doordat hij een betere ICT'er 
is,, heeft voorkomen dat ik werd aangenomen bij 
e-Office.. Bedankt voor je steun en interesse 
tijdenss al deze jaren. Ik verwacht je wel aan mijn 
zijdee voor die foto! Ook een bijzondere thanks for 
Chriss Ramakers voor het vriend zijn, het relativeren, 
enn dat hij mij vaak laat winnen met tennis, om 
vervolgenss met een glimlach onder die lullige 
douchee te gaan staat. Simone van der Wal dank 
ikk omdat ze me heeft laten zien dat de aanhouder 
wint.. Verder de (aangetrouwde) families Derksen/ 
Scheffer/Poel/Droste/Noordewier/Meles/Venema a 
voorr het altijd geïnteresseerd zijn in mijn werk. 

Dann de mensen waar ik van houd en die zonder 
enigee twijfel de belangrijkste bijdrage aan de 
totstandkomingg van dit proefschrift hebben 
geleverd.. Angélique en Dieter voor de steun aan 
mijj en mijn moeder tijdens de afgelopen moeilijke 
jaren.. Gosse, Joost en Ineke voor de interesse en 
hett meeleven tijdens deze hele periode. Joost die 
artikelenn uit the Economist opstuurt en mij van 
wetenschappelijkk advies voorziet en Ineke die het 
wetenschapskaternn van de Volkskrant uitpluist. 
Sorryy Gosse, dat je zolang op dat feestje hebt 
moetenn wachten! Mijn vader en moeder, die mij 
opp deze wereld hebben gezet en mij in belangrijke 
matee hebben gevormd tot wie ik ben. Lieve mam, 
dee ondersteuning voor, tijdens en na mijn studie 
zijnn in allerlei opzichten altijd grenzeloos geweest. 
Hett is daarom ook zo verschrikkelijk jammer dat 
mijnn vader niet meer leeft om de laatste loodjes 
tee kunnen volgen en te kunnen meegenieten van 
alless rondom deze promotie. Hij was er zo graag 
bijj geweest en zou met zekerheid hebben staan 
glimmenn op de eerste rij. 

Dee laatste dank-je-wel-alinea is voor "mijn" vrouw, 
lieverr gezegd de vrouw. Eigenlijk heb je geen 
alineaa verdiend, maar een heel boek. Door jouw 
onvoorwaardelijkee liefde en grenzeloze vertrouwen 
inn mij, ben jij degene die mij er doorheen heeft 
gesleept,, gemotiveerd wanneer nodig, een schop 
onderr mijn kont als ik die verdiende. Bedankt 
voorr al die keren dat je de ruimte creëerde voor 
hett vervaardigen van dit proefschrift. Liefste 
Saskia,, ik heb je een behoorlijke poos schromelijk 
verwaarloosd,, maar ik beloof plechtig dat je vanaf 
nuu zeer veel meer aandacht van me krijgt 

fótrick fótrick 
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