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Nawoord 

De apotheose van dit proefschrift: het nawoord. Wat hoort hier eigenlijk in thuis: 
persoonlijk denk ik alles wat er (in)direct toe heeft bijgedragen tot de totstandkoming 
van dit proefschrift. Prof. Dr Jan Smits, jij hebt er mede voor gezorgd dat ik uiteindelijk 
toch AIO ben geworden. Bedankt voor de stimulerende gesprekken, etc. Dr Cees de 
Groot. Jij was degene die mij in contact bracht met Dr Pran Das, waar ik twee maanden 
mocht werken. Ik wil Pran bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en zijn typisch 
Indiase (?) humor, (vliegende kippen in een vliegtuig - dat kan alleen in India!?). 

Prof. Dr Anton E. Becker, 5 jaar geleden kwam ik bij jullie binnen en wist niet 
wat me te wachten stond. Het is een cliché, maar de tijd is omgevlogen. Door je enorme 
optimisme en scherpzinnigheid, liet jij mij de zaken ook van een andere kant zien. Je 
stimuleerde mij, vaak doorspekt met scherpe humor. Je zakelijke en resultaat gerichte 
aanpak hebben er voor gezorgd dat niet al te veel werk onafgemaakt is blijven liggen. 

Dr Allard C. van der Wal wil ik graag bedanken voor de dagelijkse begeleiding 
en prettige samenwerking. Je nuchtere en vriendelijke geaardheid, droge humor en grote 
vakkennis, waren voor mij van grote waarde. Ik heb veel van je geleerd. 

De promotiecommissie: Dr M. Kockx, prof. Dr M.M. Levi, prof Dr A.F.M. 
Moorman, Dr J.W.M. Niessen en prof. Dr C.J.F, van Noorden, ben ik zeer erkentelijk 
voor de tijd die zij hebben geïnvesteerd in het beoordelen van dit proefschrift. 

Marsha Schenker, steun en toeverlaat van velen op de CVPath. Het was fijn om 
met je samen te werken. Ik wil je bedanken voor de vanzelfsprekende hulp bij alle zaken 131 
rondom mijn promotie. 

Alle mensen van de CVPath bedankt: Dr Onno de Boer (voor de hulp bij diverse 
kweek- en computer-aangelegenheden), Hanneke Ploegmakers (de coupe-koningin), Dr 
Chris van der Loos (voor de vriendschappelijke samenwerking en overbrengen van je 
immunohistochemische kennis), Peter Teeling ('kweek'-maatje), Peter van Rooij (voor 
je vanzelfsprekende hulp en je pikante mopjes), Elles (nieuwe aanwinst). Dr in spé 
Martijn Meuwissen wil ik bedanken voor de gezelligheid en leuke discussies in de 
laatste fase van mijn verblijf op de CVPath. 

In addition, I would like to thank all the foreign guests for their contribution to 
enrich the CVPath with their cultural background. In this respect I want to mention 
some names: Ben Klein (Canada), Heike Göbel (Germany), Rosa Henriques de Gouveia 
(Portugal), and all (ex) Japanese colleagues. 

Prof. Dr Antoon EM. Moorman en Piet de Boer van de vakgroep Anatomie en 
Embryologie wil ik bedanken voor de hulp bij het leren van in situ hybridisatie en 
interesse in mijn onderzoek. 

Van de Pathologie wil ik diegene bedanken die me (in)direct hebben geholpen, 
waarbij ik een aantal mensen bij naam wil noemen. Wilfried Meun, voor je hulp bij het 
maken en verfraaien van de vele micro's. Mijntje Aarts (NIH-girl) en Richard Bende 
(oranje blouse broeder), voor de vriendschappelijke samenwerking en Cynthia (relax-
punt). Voorts dank ik Marjon voor de hulp bij de PCR, Nike voor het beantwoorden 
van vragen over van alles en nog wat, Bert ('de peetvader'), en Mitja (nu is het jouw 
beurt). 



Voor mijn ontspanning bedank ik de mensen met wie ik vele uren heb versleten in 
Parnassos bij de diverse zang-, toneel- en musical-lessen en uitvoeringen, als ook de 
voetballers van Velox voor de (vaak) gezellige zondagmiddagen in en rond het voetbal
veld. 

Dank ook aan de nieuwe collega's van Genmab voor het hartelijke ontvangst. 
Mijn paranimfen (vader) Jos Spier en (Dr) Duur Aanen dank ik vanaf deze plek 

voor jullie vriendschap. Ik ben er trots op dat ik jullie vriend mag zijn en vind het enorm 
leuk dat jullie me terzijde willen staan bij dit voor mij belangrijke moment. Piet, 
Marijke en Maarten bedank ik voor de interesse in mijn promotie-onderzoek en bijbeho
rende verhalen. 

Naast vrienden, kennissen en aanverwanten, zijn het ook mijn ouders, broer en 
oma geweest die mij altijd hebben gestimuleerd mijn talenten te gebruiken. David, voor 
de nimmer aflatende interesse in mijn werk, broederlijke vriendschap en hulp bij de 
allerlaatste loodjes. Lieve oma, je was altijd geïnteresseerd in wat ik allemaal uitvoerde. 
Uitleg geven over mijn onderzoek wil ik net zoveel en vaak als je wilt horen. Hans en 
Marianne, jullie hebben mij in de periode voor en tijdens mijn promotie altijd enorm 
gesteund door zaken te relativeren en deze vanuit een ander perspectief te bekijken. 
Enorm bedankt hiervoor! De lay-out en opmaak was in goede handen bij David en 
Hans; ik vind het resultaat erg mooi. Drukkerij van Wijland zorgde voor een perfect 
stukje drukwerk. 

Tot slot, Astrid, jouw pad kruiste het mijne. Ik ben je dankbaar voor het vele 
132 geduld dat j e opbracht gedurende deze drukke en zeker niet altij d eenvoudige periode. 

Een dikke knuffel! 

Mischa 




