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Dankwoord d 

Ikk heb in de afgelopen jaren elk jaar een dankwoord geschreven (dan had ik dat 
alvast).. De inhoud van het dankwoord moest elk jaar weer ernstig aangepast 
worden.. Het promotietraject bleek uit verschillende fases te bestaan. Bij elke fase 
warenn andere mensen betrokken. Telkens was ik diegenen die mij door de meest 
recentee fase heen hadden geholpen het meest dankbaar. In dit allerlaatste 
dankwoordd zal ik proberen de belangrijkste inhoud van alle voorgaande versies te 
verwoorden. . 

Dann dank ik: 
Theo,, voor de vijf artikelen die stapje voor stapje geschreven zijn en uiteindelijk 
allemaall geaccepteerd werden voor publicatie. 
Professorr Andries Westerveld, voor het zijn van mijn promotor. 
Sandra,, voor de semi-kwantitatieve PCR, de macro-array en het zijn van mijn 
paranimf. . 
Peterr C, voor het laatste praktische jaar en voor de real-time RT-PCR. 
Hanss Bras, voor de osteosarcomen. 
Adhiamboo Witlox, voor de osteosarcomacellijnen. 
Marcell Kool, voor de klonen en het protocol voor de macro-array. 
Marcell Kwa, voor de Schwann cellen. 
Fritss Doornenbal, voor de omslag. 
Rob,, voor de plaatjes in de artikelen. 
Eelco,, voor de laatste aanpassingen en het PDF-file. 
Mirjam,, voor het voorbeeld alhoewel ik het niet altijd heb opgevolgd. 
Vera,, voor het 6 jaar naast elkaar doorlopen van het promotietraject. 
Anneke,, Jan, Arjen, Ingrid en Hinco, voor het laten zien dat het ook bij andere 
somss niet zo gaat als gewenst, maar soms ook ineens wel. Succes met de rest van 
julliee promotie, ik hoor graag hoe het jullie vergaat. 
Linda,, voor je proefschrift, het kwam van pas, toen ik PMP22 in mijn resultaten 
tegenn kwam. 
Peter,, voor je enthousiasme, de borrels en de liedjes. 
Alvin,, voor je hulpvaardigheid voor en betrokkenheid bij iedereen. 
Dee hele afdeling Antropogenetica, voor de gezelligheid en ontspanning op het lab, 
bijj de koffie, lunch en thee. 
Ditt geldt natuurlijk ook voor diegene die eerder vertrokken dan ik, Marie-Christine, 
Marco,, Monique, Ronald, Mare, Jeroen, Saskia, Mabel, Max en Nicole. 



Ikk heb ook nog heel wat te danken aan het thuisfront: 

Merel,, voorde maandag. 
Marjan,, voor dat watje bent, de berggeit, freubelefrans tante en mijn favoriete 
vakantiemaatje. . 
Marella,, voor de "verwen-behandelingen". 
Anne,, voor het bos van twee bomen op de bloemgracht, vaak moest ik me er toe 
zettenn om te komen, maar eenmaal aanwezig gaf het altijd rust. 
Femke,, Annemarie, Jiska, Sharon en Claudia, voor het leven buiten het lab en de 
vriendschap. . 
Wiebee en Rita, voor Bergen en alles waar dat voor staat. 
Nienke,, Stefan, Mats, Stijn en Tomas, voor de familie. 
Nijetrijne,, voor het petgat en de stilte. 
Mijnn vader, voor de nieuwe schoenen, de kritische kanttekening en het uiteindelijke 
vertrouwen. . 
Mijnn moeder, voor de telefoon, in tegenstelling tot dat wat jij altijd zegt ben ik 
gewordenn wie ik ben dankzij jullie en niet ondanks jullie en dat is (meestal) vooral 
gelukkig. . 
Enn uiteindelijk mijn lief, voor de muziek die ik altijd en overal lijk te horen. Alhoewel 
zelfss jij niet kan voorkomen dat er soms wat sombere noten tussen door klinken. 

Dann wil ik tenslotte iedereen die (ten onrechte) niet genoemd is en ontevreden is 
overr lengte of inhoud van mijn dankbetuiging, de gelegenheid geven hier eigen 
dankwoordd te schrijven. 
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Iedereenn ontzettend bedankt, zonder jullie was dit proefschrift er niet geweest. 
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