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Dankwoord d 

Ditt is het laatste en - op de omslag na - meest gelezen deel van een proefschrift. In tegenstelling tot 
watt wel eens wordt gedacht is promoveren geen solitaire bezigheid. Graag wil ik een dankwoord 
richtenrichten tot mensen die binnen en buiten de wetenschap een aandeel hebben gehad in de 
verwezenlijkingg van dit werk. 

Eerstt wil ik Professor Dr H.N. Caron mijn promotor bedanken. Beste Huib, je vermogen om 
vliegensvlugg tot het kernprobleem te komen is bewonderenswaardig en was van belang voor dit 
werk.. Je wetenschappelijke gedrevenheid was aanstekelijk. Veel succes bij het maken van een 
volgendee wetenschappelijke bijdrage in het veld van de kinderoncologie. 
Natuurlijkk wil ik ook Dr R. Versteeg bedanken. Rogier jouw vermogen om bij een scherpe 
observatiee het maximale te concluderen is indrukwekkend. Succes met je kersverse professoraat. 
Linda,, de flauwe grappen: "Tante Linda zegt het nog een keer!", maakte ik al op het Neurozintuigen 
lab,, doch onder deze laag was er altijd ruimte voor geduldige wetenschappelijke aandacht. Hoe ji j 
wetenschapp bedrijft spreekt mij aan. Je was mijn mentor. Beste Dirkje siRNA bijdrage was 
onmisbaarr voor dit promotiewerk. 

Doorr de combinatie van anderhalfjaar kliniek en promotieonderzoek heb ik vijfjaar op de 
afdelingg vertoefd. Hierdoor heb ik veel mensen zien komen en gaan. Van deze mensen zal ik in het 
bijzonderr enkele mensen noemen. In de eerste plaats Monique. Het aantal labjournaal mappen voor 
allee FISH experimenten zijn duizelingwekkend. Je hebt die tweeënhalf jaar een duidelijke stempel 
gezet.. Jeroen en Gajja, op julli e geheel eigenwijze hebben julli e iets aan mijn wetenschappelijke 
pallett toegevoegd. Max, je bent jammer genoeg weg van het lab, gelukkig zien we elkaar nog. Jij 
hebtt aan veel meer dan mijn wetenschappelijke vorming bij gedragen. Het is altijd prettig om naar 
jouww gedachtegoed te luisteren in elke kwestie. Succes met jouw promotie. Jan en Talitha julli e zijn 
eenn prachtig stel met een prima culinaire smaak en het is fijn om dat te mogen beleven, ben 
benieuwdd naar de kleine die in aantocht is. Arjen, dat er goede dingen uit Zaandam komen wilde ik 
well  geloven van je, maar ook nog eens goede wetenschappers was werkelijk vernieuwend. 

Verderr natuurlijk de rest van de afdeling, Peter je vaardigheden en inzet voor het lab waren 
voorr velen en ook voor mij onmisbare ingrediënten. Alvin, je collegialiteit was een grote steun en 
hoordee ik het nou goed: is er een tweede op komst? Richard en Barbara, fijn dat mijn computer 
verzoekjess er altijd tussendoor konden. Vera en Maaike, ik schat zo dat we tegelijk gaan 
promoveren,, spannend en veel sterkte. Ook de anderen succes en bedankt. 

Dann de afdeling fotografie Co en Rob, wanneer kan er eens iets niet meer worden geprint? 
Julliee steun is illustratief voor veel meer dan alleen kleurrijke prints. 

Ronald,, misschien wist je niet altijd watje wel wilde, maar zeker was watje niet wilde. Wat 
eenn daadkracht, en belangrijk is datje iets extra's hebt meegepikt van het lab. Tegen het einde van 
eenn promotieproject is de administratieve organisatie niet onbelangrijk, thanks Astrid. 

Uri,, na onze gesprekken voelde ik me altijd beter, ik kon er weer tegenaan. Bas ji j bent de 
belichamingg van "geluk is een keuze". Alexander, thanks for the essential FISH experiments, 
hangingg around in Paris had a lovely side effect. 

Marionn en Stanley, het is zo belangrijk dat julli e er zijn. Mam het spijt me datje er ook nu 
weerr alleen voor staat, hij zou het prachtig hebben gevonden. Martin, al die steun en zorg, dit is ook 
eenn beetje jouw promotie. 

Mare e 
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