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Dankwoord Dankwoord 

Dankwoord d 

Hett schrijven van een proefschrift doe je nooit alleen, vandaar dat ik hier alle mensen wil 
bedankenn dit mij in de afgelopen jaren hebben ondersteund en hebben bijgedragen aan dit 
proefschrift.. Een aantal mensen wil ik echter met name bedanken. 
Omm te beginnen natuurlijk mijn promotor Prof. Gonzalez Gonzalez, bedankt voor uw bijdrage 
aann dit proefschrift. Ik vind het geweldig dat u toch nog als mijn promotor wüt optreden 
ondankss het feit dat u inmiddels al met emeritaat bent. 
Jaapp Haveman, mijn co-promotor. Zonder jou was dit boekje niet zo dik geworden a!s het nu 
is.. Bedankt voor het vertrouwen dat het toch nog af zou komen. 
Hett Lab: Chris en Klaas, de Post-does van de afdeling. Dank voor alle steun en goede 
adviezen.. Hans, zonder jou als hoofdanalist loopt de afdeling lang niet zo gestroomlijnd. 
Bedanktt voor alle keren dat je me hebt gered van technische blunders. Rosemarie, je zult 
meerderee keren voorkomen in dit dankwoord en alle keren meer dan terecht. Dank je wel voor 
all  het werk dat je hebt verricht voor dit proefschrift. En natuurlijk bedankt voor al die 
gezelligheidd die we hebben gehad op het lab. Ik hoop je nog lang tot mijn vrienden te mogen 
rekenen.. Verder Angelique (bedankt voor alle hulp tijdens de experimenten). Prof Barendsen. 
Bart,, Judith & Judith, Peter, Dick. 
Dee afdeling radiotherapie: Prof Koning, Lucas, Leo, Geertjan, Foppe, Lon, Maarten, Bradley, 
Jan,, Kees, Yvonne, Rob, Richard, Paul, Jaap, Hans, Pirn, Jan, Niek, Greet, Yvonne, Hanneke, 
Paul,, Gerard, Sabine, Jan, Hans, en al die anderen. Bedankt! 
Dee gastonderzoekers en studenten: Mine, it's been a pleasure working with you, hope we wil l 
seee eachother soon. Alessandra, het was erg gezellig. Ik hoop dat je hier in Nederland 
ontzettendd gelukkig wordt. Axl , Fabian, Els, Tjitske, Saida, Sandra, Rosemarie (hier ben je 
weer),, Ernst, Paula, Joran, Machiel, Xabier, Amina, Frans, Mohammoed, en alle anderen die 
mett hun aanwezigheid het leven op het lab gezellig druk en uitdagend hebben gemaakt. 
Mij nn medeauteurs: Prof. Peters, bedankt voor de fijne samenwerking. Het heeft tot een 
tweetall  mooie publicaties geleid. Prof. Zdzienicka, samenwerken met u was altijd een genot. 
Dee openheid waarmee u wetenschap bedrijft is inspirerend. 
Onzee oude lab-buurtjes: Jan, Carel, Ron, Astrid, Xiao en Jacob 
Ledenn van de vereniging van radiobiologie: Jan Wondergem. Prof. Kampinga. Jacqueline 
Krusc,, dr. Daroudi en de rest. 
Rosemariee (opnieuw) en Jörgen: Bedankt dat julli e mijn paranimfen wilden zijn. Jörgen je 
hebtt me ingehaald en bewijst nu daar diep in het zuiden van Nederland dat er leven is in 
wetenschapp na het AIO-schap. Veel succes met je carrière en bedankt voor de vele gezellige 
uurtjess kletsen en de bioscoopbezoekjes. Er zullen er nog veel volgen in de toekomst! 
Mij nn collega's van de afdeling Biometrics bij Yamanouchi Europe BV, de leden van onze 
spellenavondenn en de officieuze filmclub van Yeu. 
Mij nn nieuwe collega's van de afdeling LDÜ van Solvay Pharmaceuticals. Hier is het dan! 
Mij nn familie. 
Mij nn vrienden: Giliam. Ninja. Nelix, Rosemarie (weer!). Jörgen. Wanda. Casper. Tialda. 
Mariska,, Silvester, Marcel. Sonja en de rest. Bedankt voor de ontspanning en het helpen 
relativeren. . 
Mij nn katten: Pluis & Spetter, voor de vele uurtjes spinnen. 
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Enn dan de drie belangrijkste mensen in mijn leven: 
Allereerstt mijn ouders, bedankt voor alle kansen die julli e me hebben gegeven en julli e 
rotsvastt vertrouwen. 
Tott slot Frits. Bedankt voor alle steun en het feit dat je in mij blijf t geloven zelfs als ik het 
zelff  niet meer doe. Zonder jou was dit boekje nooit afgeschreven. 

Liefs Liefs 
Natas Natas 
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