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Nawoord d 

Err is een groot aantal mensen aan wie ik dank verschuldigd ben voor hun directe of 
zijdelingsee betrokkenheid bij het tot stand komen van dit proefschrift. 

Johann Öfferhaus, ik prijs me gelukkig dat ik in jouw onderzoeksgroep heb mogen werken. 
Jee bent een fantastische leermeester, die kennis, inzicht en enthousiasme paart aan een grote mate 
vann integriteit. Ik hoop dat we ook na mijn promotie samen onderzoek kunnen blijven doen (en 
nogg eens naar Bastogne op en neer). Natuurlijk wil ik ook Stijn bedanken voor de warme 
belangstelling.. Frank Giardiello, many of the chapters in my thesis depend on your clinical 
investigations.. Tt was an honourr to work with you. In particular, I should mention your insightful 
commentss on manuscripts and your textual brightness. I have enjoyed your hospitality in 
Baltimore,, and I am pleased that you and Mary are planning to attend the ceremony óf my thesis-
defense.. Dear Johan and Frank, not only you are important to me as professional mentors, I have 
alsoo experienced a warm friendship which I hope will last for many years. 

Dee leden van de promotie-commissie wil ik bedanken voor hun bereidwilligheid om in de 
commissiee zitting te nemen en zich in mijn werk te verdiepen. 

Dee collega's in de onderzoeksgroep van Johan ben ik veel dank verschuldigd. Ik realiseer 
mee dat ik mij in een bevoorrechte positie bevond bij het krijgen van zoveel hulp. Eric, het was 
fantastischh zoals je mij geholpen hebt. Mirjam, Alex, Folkert, Bas, Metin, Marjon, Marian, 
Marnix,, Paul en Tjarda bedankt voor al het werk dat is verzet, de uitstekende samenwerking en de 
gezelligheid.. Mark, ik had geluk dat ik jouw onderzoek over mocht nemen. 

Jann Weening wil ik bedanken voor de mogelijkheid die ik kreeg om op de afdeling 
Pathologiee onderzoek te doen. De heb altijd met veel plezier gewerkt, en wil alle collega's 
bedankenn voor de goede samenwerking en de gezelligheid. Met name wil ik noemen: Peter, Nike, 
Bert,, Frank, Wilfiied, Rein, Hans en Ronald voor de organisatorische en grafische ondersteuning, 
Joss voor de immuno's, José voor de momenten tussen het werk door, en Elles, Ronald, Theïa én 
Stevenn voor het gezamenlijke werk. 

Annee Marie Westerman, Professor WÜson en Felix de Rooij wil ik bedanken voor de 
vruchtbaree samenwerking. Jullie klinische studies vormen de basis van ons gezamenlijke 
onderzoekk naar het Peutz-Jeghers syndroom. Fred Menko bedank ik voor het delen van klinische 
gegevenss en de goede samenwerking. I would like to thank Ari Ristimaki for help and advice 
concerningg CÖX-2 (and fun in Taos). Liesbeth Mathus, Herman van Dekken en Han van Krieken 
will  ik bedanken voor het kostbare weefsel dat we mochten gebruiken. Anton de Goeij ben ik 
dankbaarr voor hulp bij de APC mutatie-analyse. Reinier Schlragemann, Antonella Witmer en 
Philipp v S wil ik bedanken voor de samenwerking bij studies die helaas (nog) niet zijn afgerond. 
Renéé van der Hulst, Jan Weel en Professor Tytgat ben ik dank verschuldigd voor het 
enthousiasmee voor onderzoek dat ze aan mij hebben overgebracht, en Ciska Griffioen voor de 
stimulerendee belangstelling. Henk Foekema (NIPO Healthcare) wil ik bedanken voor de 
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mogelijkheidd tot onderzoek onder de algemene bevolking, en Germaine Trigallez voor het leggen 
vann de laatste hand aan hét manuscript. 

II  would like to thank Judy, Jill, Susan, Dr Hamilton, Steve, and Gloria, (former) members 
off  the Bowel Tumor Working Group at Hopkins, for their hospitality during my stay(s) in 
Baltimore.. Also, I would like to thank Ralph, Mike, Linda and Linda for their hospitality and 
support. . 

Dermis,, ik ben blij dat ji j als broer, vriend en collega mijn paranimf bent. Thijs, fijn om 
zo'nn goede vriend te hebben die als paranimf naast me staat. 

Mijnn schoonouders wil ik bedanken voor de wanne oprechte belangstelling, voor het klaar 
staann waar nodig, en voor de statistische back-up. Mijn ouders wil ik bedanken voor de liefde en 
dee steun die er altijd is, en het vertrouwen dat ik altijd heb gevoeld. 

Lievee Mijntje en Joris, bedankt voor het geluk dat julli e in mijn leven brengen. Ik hou van 
jullie! ! 
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