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Dankwoord Dankwoord 

Dankwoord d 

Hett boekje is af! 

Hoewell mijn naam als enige op de omslag prijkt hebben vele andere personen een onmisbare bijdrage 

geleverdd aan datgene wat nu voor u ligt. Ik ben al deze mensen dan ook zeer veel dank verschuldigd. 

Mett het risico mensen te vergeten wil ik toch enkele met name noemen. Dit zijn in de eerste plaats mijn 

begeleiderss en co-promotoren Marcel Verheij en Wim van Blitterswijk voor de prettige manier waarop we 

dee afgelopen jaren hebben samengewerkt en voor het 'stroomlijnen' van het onderzoek. Bovenal ben ik 

henn dankbaar voor hun geduld als ik opnieuw met een gecorrigeerde versie van een artikel langskwam. 

Verderr wil ik mijn promotor Harry Bartelink noemen, die ik bedank voor de opbouwende kritiek die hij mij 

gaff wanneer ik mijn werk presenteerde voor de afdeling Radiotherapie en voor het kritisch lezen van dit 

proefschrift.. Ook dank ik de overige leden van de promotiecommissie, dr. Nullin Divecha, prof. dr. Adrian 

Begg,, prof. dr. Wouter Moolenaar, prof. dr. Jannie Borst en prof. dr. Caron voor de goedkeuring die zij 

aann mijn proefschrift verleenden. Wouter, Nuliin en Jannie dank ik in het bijzonder voor hun vele ideeën 

diee ze in de afgelopen jaren hebben aangedragen. 

Shuraila,, zonder jouw "gouden handjes" had het proefschrift er toch heel anders uitgezien. Je 

wistt ook als geen ander hoe je met de BAECs moest omgaan. Daarnaast wil ik de andere (ex-)leden van 

dee ALP-groep bedanken voor de prettige sfeer: Arnold van de Luit, Robert-Jan Veldman, Marianne 

Budde,, Stefan Vink en Paula Ruurs. 

Ookk dank ik alle andere collega's van H3 gezelligheid op de afdeling, waarvan de periode op de 

'brug'' met de mensen van Sjaak (o.a. Eric, Marcel, Marieke, Chris) toch wel het gezelligst is geweest. 

Jammerr dat jullie naar H4 zijn gegaan. Daarnaast dank ik Lauran en Lenny van de confocal microscoop 

voorr hun behulpzaamheid. Sannie Sanner wil ik hartelijk bedanken voor haar hulp bij de secretariële 

klusjess die kwamen kijken bij het tot stand komen van dit proefschrift. 

Roelandd Merks en Arlette Werner wil ik bedanken dat zij mij als paranimfen bijstaan tijdens de 

verdedigingg van mijn proefschrift. Ten slotte wil ik de belangrijkste mensen noemen: vrienden, 

bekenden,, familie en dan in het bijzonder mijn lieve ouders, mijn oma, Daniël, Gonneke, Martin en 
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Annelies,, Marian en Frans. Jullie vriendschap, liefde en steun zijn altijd heel belangrijk voor mij geweest. 

Lievee Jasper, jij hebt alle "ups & downs" van dichtbij meegemaakt en ik wil je bedanken voor dat je er 

altijdd voor mij was. 

Bedanktt allemaal! 
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