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Dankwoord d 

Alss eerste wil ik bedanken Dhr. Dekker, hoofd vrijstelling van de sectie Dienstplichtzaken van het 

Ministeriee van Defensie. Zonder zijn beslissing mij in 1994 vrijstelling te verlenen van de militaire 

dienstplichtt 'wegens bijzondere omstandigheden' zou dit proefschrift er nooit gekomen zijn. 

Mijnn promotor, professor de Vijlder. Jan, jouw kennis op het gebied van de schildklierfysiologie en -

pathologiee blijft me tot op de dag van vandaag verbazen. Je interesse in alle nieuwe ideeën en nieuwe 

techniekenn die ik als enthousiast promovendus op ons lab heb willen introduceren heb ik als zeer stimulerend 

ervaren.. Ik heb veel van je geleerd. 

Mijnn copromotor, Dr. Ris-Stalpers. Carrie, zoals gebruikelijk krijgt de copromotor niet alleen alle werk-

problemenn maar ook alle privé-problemen van de promovendus op haar bord. Jij hebt wat mij betreft van 

beidenn je portie ruimschoots gehad. Zoals onze discussies over het onderzoek op het scherpst van de 

snedee plaatsvonden, waren ook je commentaren op mijn pogingen richting te geven aan mijn liefdesleven 

altijdd recht voor zijn raap. Ik had het niet anders gewild. Dank je voor alles. 

Professorr Voute heeft mijn onderzoek in de kinderoncologie geïnitieerd en via de Stichting Kinder-

geneeskundigg Kankeronderzoek grotendeels gefinancierd, waarvoor mijn grote dank. Met zijn opvolger 

professorr Huib Caron heb ik tevens waardevolle discussies gevoerd over de SAGE techniek en de toepassingen 

ervann in het kinderoncologie onderzoek. 

Professorr Baas, beste Frank, op jouw lab ben ik in aanraking gekomen met de SAGE techniek en mede 

doorr jouw enthousiasme was ik meteen verkocht. Hoeveel banken ik ondertussen gemaakt heb weet ik 

niett meer, maar de herinnering aan de allereerste tags die uit de allereerste automatische sequencer 

kwamenn in een klein hokje op G2 zal me altijd bijblijven. 

Dr.. Jan Smit en Dr. Hans Morreau, jullie Leidse expertise op het gebied van schildkliercarcinomen en 

julliee interesse in de SAGE techniek hebben voor een mooi stuk AMC/LUMC onderzoek geleid. Ik hoop 

datt we in de toekomst samen zullen blijven werken. 

Prof.. Wanders, zeer veel dank voor het kritisch lezen van het manuscript en uw bereidheid aanwezig te 

willenn zijn bij de openbare verdediging van mijn proefschrift. 

Prof.. Williams, many thanks for critical reading of the manuscript and useful remarks. I would like to 

thankk you for the trouble you have to take to come all the way to Holland to be present at my thesis 

defence. . 

Allee mensen van het laboratorium Kmderendocrinologie, nu nog G2 maar zeer binnenkort F2 wil ik 

bedankenn voor een goede samenwerking tijdens mijn gehele promotieperiode. Marianne (wéér een SSCP), 

Hennie,, Truus (voeg een scheutje wodka toe voor de mooiste SAGE banken), Marcela 

(ikk zal je broeken nooit vergeten), Janine, Remco, Simone (voorloper-AIO, brainstorm-maatje, vriend en 

zoveell meer...), Brenda (bie-em-dobbeljoe), José, Mariette en iedereen die ik vergeet, bedankt. Natuurlijk 

will ik ook alle niet-laboratorium onderzoekers, Tom, Marlies, Paul, Maarten en andere leden van de ODP 

kinderendocrinologiee bedanken voor veel stimulerende discussies tijdens de researchbesprekingen. 

Allee studenten die in de loop van de tijd hun stage onder mijn begeleiding hebben volbracht hebben 

eenn wezenlijke bijdrage geleverd aan de resultaten zoals ze in dit proefschrift staan beschreven. 

Mariannee T, Nico, Rachida, Cigdem, Mirella, Gwen, Linda, bedankt! 



Collega'ss van het Neurozintuigen laboratorium, de onbedwingbare behoefte om langs te blijven komen 

voorr een potje ouwehoeren, maar ook voor vruchtbare samenwerkingen geeft aan wat voor een fijne 

groepp jullie hebben. Jullie zijn nog niet van me af. Als je SAGE bank klaar is zijn de mensen van het 

sequencee lab opeens de belangrijkste mensen in het AMC, want hoe krijg je zo gauw even twee duizend 

cloness gesequenced? Jules en Coby jullie inzet tijdens maar ook buiten kantooruren heb ik altijd zeer 

gewaardeerdd en Nico, ik zal onze stoeipartijen met Kitty nooit vergeten. 

Antoine,, vanaf mijn pogingen jou uit te leggen wat een SAGE tag was, tot jouw pogingen mij de 

finessess van het TPE algoritme uit te leggen, jouw aandeel en dat van je mede-bioinformatici (Barbera, 

Angela,, Raymond, Joost en de rest) in dit proefschrift is aanzienlijk. Ik heb veel geleerd over wat wel en 

watt niet kan met computers in het moleculair biologisch onderzoek. 

Bestee (ex-)kamergenoten van G2-118, na veel aandringen hadden we het eindelijk voor elkaar dat de 

heiligee koffiekamer werd omgebouwd tot heuse AlO-kamer. Dat het er vanaf die tijd altijd te vol, te warm 

oftee koud, te druk en te rumoerig was en er altijd te weinig computers, te weinig planken waren en te 

veell rotzooi stond heeft niet kunnen voorkomen dat er de goede sfeer is ontstaan voor het doen van 

onderzoekk en het houden van borrels, waar het tenslotte om draait in het leven van een AIO (het doen 

vann onderzoek dan...). 

Mijnn geachte paranimfen, zeer bedankt voor al jullie hulp bij het organiseren van mijn promotie. 

Ruud,, hardlopend hebben we aardig wat kilometers samen doorgebracht, tot in Nieuw-Balinge aan toe. 

Onzee samenwerking heeft in ieder geval geleid tot de ontdekking van het werkwoord 'endorfineren'. 

Hanneke,, het zonnetje in de AlO-kamer, jouw onuitputtelijke energie blijft me verbazen en je vermogen 

omm die energie evenwichtig tussen je werk en je privé-leven te verdelen is een voorbeeld voor me. 

Lievee papa en mama, jullie constante stimulans om te leren en te studeren is de belangrijkste drijfveer 

geweestt voor mijn onderzoek. Het is uiteindelijk zo ver uit de hand gelopen dat jullie waarschijnlijk geen 

woordd begrijpen van wat ik in dit boekje heb geschreven, maar troost je, jullie zijn de enige niet Jullie 

interessee en trots is er niet minder om en dat heeft me er op sommige momenten net even doorheen 

geholpen.. Ik hou van jullie. 

Mirjam,, we zijn niet meer samen, maar jouw onvoorwaardelijke steun voor mijn werk die ik altijd heb 

gevoeldd en die je me bent blijven geven is van onschatbare waarde geweest bij het schrijven van dit proef-

schrift.. Ik weet dat er niemand meer trots is dan jij. 

II was just guessing at number and figures 

pullingg the puzzles apart, 

questionss of science, science and progess 

doo not speak as loud as my heart. 

fromm "The Scientist" by Cold play, 
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