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UU zit te lezen in het doel van mijn reis: Een boekje met experimenten en interpretaties. Maar de 

echtee waarde van de reis ligt, zoals altijd in de avonturen onderweg. Mijn reis ging naar drie 

instituten,, het AMC, The Johns-Hopkins Oncology Center, en het Erasmus MC-Sophia 

Kinderziekenhuis.. Ik voel mij bevoorrecht omdat ik zoveel verschillende mensen heb leren kennen. 

Velee goede onderzoekers en mensen met wie het prettig was om mee samen te werken en van te 

leren.. Als ik terugdenk aan de periode van onderzoek dan herinner ik mij danook in de eerste 

plaatss mensen en gesprekken en niet zozeer noeste arbeid, experimenten of computerschermen. 

Ikk dank eenieder voor onze ontmoetingen, samenwerking en vriendschap. Ik zal niet enkelen van 

uu noemen uit respect voor allen die mij hielpen tijdens de 'reis naar het einde van het boek'. 

Nou,, misschien een enkeling dan.... 
Prof.. Dr. P.A. Voute. Beste Tom, je gaf me een kans in je kliniek als fellow oncologie en in het 

onderzoekk als promovendus toen ik nog niet meer te bieden had dan mijn enthousiasme. Als een 

waree nestor in het vak heb je me de vrijheid gegund me te ontwikkelen, ook toen je het wel heel lang 

vondd duren. Ik ben blij dat we dit samen kunnen afsluiten met een boekje en een goed gevuld glas. 

Prof.. Dr. Rogier Versteeg. Beste Rogier, werken in je lab was een waar avontuur. Ik heb van 

dichtbijj mogen zien hoe je lab indrukwekkend groeide en je steeds dichter bent gekomen tot de 

'holyy grail of the neuroblastoma cell'. Ik heb in grote vrijheid mijn stukje mogen bijdragen. En 

hoewell 'methylering' voornamelijk mijn hobby was binnen het lab wist je altijd mijn data en 

interpretatiess uit te dagen en zeer kritisch van opbouwende kritiek te voorzien. Daarnaast vond ik 

onzee persoonlijke samenwerking prima: recht door zee, pragmatisch, maar niet gespeend van 

humor.. Wat mij betreft is de samenwerking niet ten einde. 

Prof.. Dr. Rob Pieters. Beste Rob, het is een genoegen geweest de afgelopen jaren binnen je 

groepp te werken aan kinderoncologische zorg en daarnaast de vrijheid te hebben om een projectje 

inn Amsterdam af te maken. Welnu, het is af. Dank voor je persoonlijke betrokkenheid, stimulans 

enn het gestelde vertrouwen. Het is me overigens niet ontgaan dat wat jou betreft dit project een 

deadlinee had, die ik spreekwoordelijk heb overschreden. 

Profs.. Jim Herman and Steve Baylin. Dear Jim and Steve, you welcomed me in your lab 

unconditionally.. Working with you and all the others at the Johns Hopkins Oncology Center was a 

greatt pleasure and very fruitful at the same time. I submerged in the new and fascinating 

underwaterworldd of methylation and chromatin structure. I thank you both for the great experience 

thatt lasted only 6 months, but feels as an experience for life. 

Mijnn ouders, Carel en Marion, ik voel mij gesteund in alle reisbestemmingen die ik tot nu toe 

gekozenn heb. Dank daarvoor. 

Dearr Sharmila, 'We chose the road less traveled by, that made all the difference'. It still seems a 

miraclee we met at a party in California, and it still feels like a wonder to share my life with you. 

Thankk you for moving with me to cold Dutch cities, your patient impatience, your smartness and 

sweetnesss but most of all your love. 

Isabel,, Valerie en Margot, mijn handen vol en mijn hart vol.... 
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