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Dankwoord d 

Bedanktt allemaal! Dit is waarschijnlijk het dankwoord dat een aantal van julli e die dit leest 
vann mij had verwacht. Deze gelegenheid om terug te kijken op de afgelopen vierenhalfjaar wil 
ikk niet voorbij laten gaan. Mijn tijd als promovendus op het laboratorium Genetische 
Metabolee Ziekten is voorbijgevlogen, terwijl "D-Day" voor mijn gevoel altijd verre toekomst 
was,, en nu is het dan toch zover. 
Zoalss iedereen die een promotieonderzoek doet, heb ik ook mijn ups en downs gehad, 
gelukkigg waren de "ups" (en misschien ook de "oeps") veel talrijker dan de "downs". In het 
beginn heb ik wel even moeten wennen aan mijn nieuwe omgeving, maar uiteindelijk is dat 
allemaall  goed gekomen. Wat ik me wellicht het meest zal herinneren van mijn tijd op lab 
GMZZ is dat ik nog nooit en nog nergens zo veel gelachen heb. 
Mij nn onderzoek werd in goede banen geleid door een fijn team van competente en betrokken 
begeleiders,, hetgeen het werk een stuk makkelijker maakte. 
Bestee André, ik heb onze samenwerking als zeer prettig ervaren en ikheb heel veel van je 
geleerd.. Jouw begeleiding zonder de touwtjes strak te houden is klasse. Slechts weinig AIO's 
hebbenn de luxe van een makkelijk beschikbare begeleider, maar was ik er één van. Mijn 
complimenten! ! 
Bestee Albert, bedankt voor de vrijheid die je me in mijn onderzoek gelaten hebt. Jouw kennis 
vann het purine*  en pyrimidinemetabolisme is duizelingwekkend, en kwam vaak goed van pas. 
Jouww gezelligheid maakte het bezoeken van congressen tot een feest. 
No-nonsensee en recht voor zijn raap, dat leverde stimulerende brainstormsessies op. Beste 
Huib,, bedankt voor je inzet en je enthousiasme. Ik had me geen betere promotor kunnen 
wensen. . 
Dee nucleotidenresearch, ofwel de PuPy's, is wellicht de meest markante groep van lab GMZ. 
Watt betreft de research en de persoonlijkheden zijn we misschien wel een eilandje apart op 
hett lab, maar ik kan me geen betere en maffere collega's voorstellen. 
Lida,, door de unieke manier waarop ji j me ingewerkt hebt, ben ik toch een klein beetje een 
HPLC-expertt geworden. Jouw humor en gezelligheid zorgden vaak voor een vrolijke noot. Je 
bentt op de goede weg, ga zo door! 
Henk,, bedankt voor al je tips, hulp en adviezen. Je bent een fijne collega om mee te werken. 
Rutger,, bedankt voor al je hulp met de moleculair biologische bepalingen. Ik heb genoten van 
jouww onorthodoxe theorieën over allerlei uiteenlopende zaken, die vaak aanleiding waren tot 
oeverlozee discussies. Eva, bedankt voor je belangstelling. Ik wacht nog steeds op een goeie 
Hollandermopp van je. Annemieke, na drie jaar als enige AIO aan neuroblastomen gewerkt te 
hebbenn kwam er eindelijk versterking. Jouw kritische kijk is zeker een stimulans geweest. 
Nogg heel veel succes met het afronden van je promotieonderzoek. Amauld, bedankt voor je 
belangstellingg en je tips en adviezen. 
Jozien,, negen maanden lang heb je je als student vastgebeten in het meten van apoptose met 
behulpp van flowcytometrie in die heerlijk plakkerige SK-N-BE(2)c cellen. Gelukkig zijn we 
opp tijd overgestapt op het meten van cel cyclusverdelingen en heb je het effect van CPEC op 
dee cel cyclus heel mooi in kaart gebracht. Dit heeft voorjaren stof voor discussies opgeleverd 
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enn twee artikelen waar jouw naam bij staat. Heel erg bedankt voor je hulp en heel veel succes 
mett je promotieonderzoek. 
Supereigenwijs,, bijdehand, prettig gestoord, maar vooral een fantastische collega en mijn 
"brotherr in arms" op het lab. René, bedankt voor al je hulp en de zinvolle en zinloze (en dat 
warenn er wat) discussies. Zonder jou was dit boekje half zo dik geweest. We hebben toch 
mooii  met zijn tweeën in een maand tijd de basis voor twee artikelen bij elkaar gepipetteerd. Ik 
benn blij datje, ondanks je bedenkingen, toch mijn paranimf wilt zijn. 
Stephan,, bedankt voor al je tips, adviezen en morele steun. Het was prettig om met je samen 
tee werken. Bovendien is het altijd prettig om een collega "foodie" in de buurt te hebben. 
Liaa en Lida S., het was altijd leerzaam om met julli e over alternatieve geneeswijzen te praten. 
Lia,, bedankt voor al je tips over homeopathie. 
Arno,, Ben, Wilma, Solange, Patricia en Annelies, ofwel de vroege vogels, het was altijd 
gezelligg met julli e 's ochtends vroeg in de koffiekamer. Annelies, meer dan eens maakte ik me 
zorgenn of je niet zou stikken van het lachen. Jouw lach is legendarisch. Ronald, Ries, Hans, 
Nico,, bedankt voor julli e belangstelling. Albert, Rinus, Rob, Henny, Janet, Jeanet, Petra, 
Fredoun,, Fred, Sacha, Jos, Gerbert, Gerrit-Jan, Rally, Yvette, ook julli e wil ik bedanken voor 
julli ee belangstelling. Susan, Iet en Maddy, het was altijd gezellig om even een babbeltje met 
julli ee te maken. Al mijn collega AIO's Jeanette, Sietske, Wouter, Daan, Pedro, Saskia, Marit, 
Joleinn en Robbert-Jan wens ik heel veel succes bij hun onderzoek. Ik bedank iedereen op het 
laboratoriumm GMZ voor hun belangstelling, tips, adviezen en ondersteuning. 
Vann de neuroblastoom onderzoeksgroep van de afdeling Antropogenetica wil de volgende 
collega'ss bedanken. Mare, bedankt voor je hulp bij de cel cyclusmetingen. Alvin, bedankt 
voorr je hulp met de cellijnen. Jan, succes met je promotieonderzoek. Rogier, bedankt voor je 
belangstelling,, tips en adviezen. Astrid, heel erg bedankt voor al je hulp en regelwerk. 
Chriss en Jaap van de afdeling Stralingsbiologie: bedankt voor de discussies en samenwerking, 
helaass hebben we (nog) niet gevonden wat we wilden, maar dat gaat vast wel lukken. 
Rosemarie,, bedankt voor je hulp bij de clonogene assays. Na bijna twee jaar AIO-schap 
kwamm ik erachter dat er een collega-AIO op een gerelateerd onderwerp werkte bij de buren en 
ookk nog eens met bijna dezelfde interesses. Natasja, bedankt voor de gezelligheid en je 
collegialiteit.. Jij bent degene geweest die mij weer de bioscoop heeft binnengepraat. Bedankt 
datt ook ji j mijn paranimf wilt zijn. I'll gladly return the favour. 
Verderr wil ik een aantal vrienden en bekenden uit de kattenwereld bedanken voor hun 
interesse:: Marianne en Jan v.d Bult, Yvonne en John Krijt , Trix Hijgemann, Ellen en Louis 
Zeegers,, Paula Hendriks en niet te vergeten Erica en Bernhard Bouwhuis. Erica, bedankt voor 
jee secretariële assistentie en je vriendschap. My friends from Sweden and Switzerland: 
Agnethaa and Rita thank you for your support and your friendship. 
Wout,, Gerrie, Oma, Renée, Nathalie, René, Heidelinde, Marcel, Jan en Rie Stehouwer, 
bedanktt voor julli e steun en interesse. A big thank you voor mijn huisdieren; wie helpen je 
anderss alles te relativeren. Claudia, Bert, Tom en Tijmen, pa en ma, bedankt voor julli e 
onvoorwaardelijkee steun zonder julli e was het niet gelukt. Pa, ma, dit is de kroon op julli e 
werk. . 
Jörgen n 
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