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Dankwoord d 

Nuu ik aan het einde van dit proefschrift ben gekomen is het de hoogste tijd om 
eenn ieder die op een of andere wijze zijn of haar steentje aan dit werk heeft 
bijgedragenn te bedanken. 

Allereerstt wil ik natuurlijk mijn promotor bedanken. Ton, zonder dat je 
ookk maar een woord met mij had gewisseld ben ik in jouw afwezigheid door 
tweee van je medewerkers aangenomen. De gedachte dat een voor jou totaal 
onbekendd iemand aan je beruchte 'stiefkindje' PIM, toen al officieus 
omgetoverdd tot Pre (Post)doctorally Induced Misery, onderzoek gaat 
verrichten,, heeft naar alle waarschijnlijk je gemoedsrust danig beïnvloed. 
Voorall toen tijdens je transatlantische vlucht deze onzekerheid nog eens werd 
gevoedd doordat een van mijn stagebegeleiders toevallig naast je in het 
vliegtuigg zat en me betitelde als een 'beetje' eigenwijs. Ik hoop dat het 
achteraff allemaal is meegevallen! Ik heb hun beslissing in ieder geval nooit 
betreurd.. Vooral je onuitputtelijke enthousiasme over nieuwe bevindingen en 
dee daaruit voorvloeiende stroom aan ideeën zullen me altijd bijblijven. 
Gelukkigg heb ik dit surplus aan ideeën aan een strenge selectieprocedure 
onderworpen,, zodat de draagtijd van dit proefschrift nog enigszins binnen de 
perkenn is gebleven. 

Alss tweede wil ik de mensen bedanken die rechtstreeks met de pipet mij 
eenn handje hebben geholpen. John, van wie ik een loodzwaar project erfde, 
maarr zonder wie dit 'PIM' proefschrift nooit gestalte zou hebben gekregen. 
John,, I am glad we got along after our slow start. Thanks for everything mate! 
Martijn,, die de laatste periode van mijn OIO-schap heeft meegemaakt, mij 
heeftt geholpen met de althans voor mij laatste PIM-proeven, en de frequentie 
vann de vrijdagmiddagborrel aangenaam heeft opgeschroefd. Martijn, ik hoop 
datt vanaf nu PIM staat voor 'Phantastic In Multiplicity', succes! Conny, die de 
essentiëlee experimenten voor het verkrijgen van de PIM3 KO muizen heeft 
uitgevoerd.. Jos, die daarin heeft bijgestaan en zonder wie ik nooit in dit lab 
hadd gewerkt. Hij was namelijk mede verantwoordelijk voor de eerder 
beschrevenn gemoedsrust van Ton! Hiervoor dank! De andere is Paul. Ook jij 
bedanktt voor je impulsief besluit, en samen met Karin voor de injecties van de 
ESS cellen. De laatsten die een directe bijdrage aan mijn onderzoek hebben 
geleverdd zijn mijn studenten, Puck, Like en Kevin. Bedankt voor de 
identificatiee van de vele integratie sites! Zonder jullie was het een nog veel 
groteree klus geweest. 

Naastt deze mensen wil ik alle medewerkers die betrokken zijn geweest 
bijj het verzorgen van mijn muisjes bedanken. Met name Louis, Henk, Nell, 
Maaike,, Auke, Muriël, Sjaak, Arnoud en Tanja ben ik erg veel dank 
verschuldigd.. Ook wil ik Eric en Anita bedanken, die me altijd met FACS raad 
terzijdee stonden, en de medewerkers van de groep histologie bestaande uit 
Martin,, Kees, Ji-Ying, Svetlana, Jurjen en Marlon. Verders wil ik alle mensen 
bedankenn die er voor gezorgd hebben dat ik met enig genoegen kan 
terugkijkenn op mijn OIO-periode. Om te beginnen natuurlijk de vaste klanten 
vann de vrijdagborrel. Frank, groetjes aan Loesje en bedankt voor de Lab-
trophy.. Scott, I am very sorry for your recruit at 'Gollum', and thanks for your 
wiskeyy knowledge! Erwin, cheers! Renée, succes met de zusjes van PIM! 
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Ralph,, wedje maken? Andrej, have fun with PIM! Ate, relax and enjoy! John 
Z.,, one hundred and eighty? Daarnaast natuurlijk ook de andere mensen van 
hett Berns lab in een door de tombola bepaalde volgorde: Eric, Johan, Fina, 
Xiaoling,, Matthew, Carla, Vedrana, Axel, Michiel, Hanneke, 'dokters' Henk, 
Marcelle,, Marie-Anne, Nicole, Rahmen, Jaap en Loes (of hoor je niet bij ons?) 
aangevuldd met de personen die ons inmiddels hebben verlaten: Jacqueline, 
Rein,, Nicole W., Dennis, Jörg, Ngan, Philippe, Fons, Sylvia, Sergio, Marc, 
Frankk M., Kim, Gabriel, Conny T., Els, Suzanne, Tineke, Karin W., Katinka en 
Tammy.. De afdeling Moleculaire Genetica bevat of bevatte natuurlijk ook 
anderee groepen die me met raad en/of spullen hebben geholpen. Hiervoor wil 
ikk mijn collega's van de van Lohuizen, Demant, Beijersbergen, Barlow en 
Peeperr labs bedanken. Ik hoop dat ik al het 'geleende' heb teruggebracht. 

Ookk al heb ik de lijst van personen, die ik op een of andere wijze dank 
verschuldigdd ben, 'tig' keer doorgelopen, de kans is erg groot dat ik 
desondankss iemand ben vergeten. Om dit te voorkomen wil ik tenslotte 
iedereenn bedanken die om de een of andere reden niet in dit dankwoord is 
vernoemd.. Bij deze allemaal BEDANKT! 
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