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Dankwoord d 

Dankwoor d d 

Hett dankwoord schrijven ... dit is een moment waar je als promovendus niet omheen 
kann of wil. Toch mag het niet slechts op deze bladzijden duidelijk worden dat ik dit 
proefschriftt niet in mijn eentje heb kunnen schrijven. Ik hoop dat mijn waardering en 
dankbaarheidd - voor elke bijdrage in welke vorm dan ook - tijdens de afgelopen jaren 
ookk op andere manieren tot uiting zijn gekomen. 

Bestee Rogier , wat in de eerste jaren begon met alleen werkbesprekingen liep in de 
volgendee jaren uit op vooral schrijfbesprekingen en herschrijfbesprekingen. Een deel 
vann de hoofdstukken is een lang proces geweest, maar ook die hebben we steeds in 
onderlingg overleg tot een eindversie gebracht. Ik ben heel dankbaar dat ik op het lab 
velee technieken heb kunnen leren en toepassen. En omdat ik meer dan 4 jaar over 
dezee promotie heb gedaan, kun jij nu ook nog mijn promoter zijn! Dank je wel. 
Lievee Alvïn , jij kan het woord collegas uitspreken als geen ander. Je bent een 
pracht-collegaa en ik vond het geweldig om met jou samen te werken. Ik ben dan ook 
heell blij ben dat jij op 19 januari als paranimf naast mij komt staan. 
Peter ,, de hoofd-analist van Antropogenetica. Jij staat klaar om ergens je schouders 
onderr te zetten (laten we er een combi-actie van maken) en bent altijd bereid om 
ietss voor de hele groep te ondernemen zowel op als buiten de werkvloer. Mijn 
complimenten. . 
Enn dan Nathali e en Mabel , twee toffe meiden als collega's die bovendien de lab-
bestellingenn verzorgden. Bedankt. 
Collegaa aio's die mij zijn voor gegaan; Nicol e (New York), Mirjam , Mare en 
Maaikee (een geweldig logeeradres). En collega aio's die nog zullen volgen (zet 'm 
op!);; Max (succes morgen), Arje n (de maxi-prep king), Jan M., Hinc o en Ingrid . 
Bedanktt voor de prettige samenwerking en de goede gesprekken over werk en 
anderee zaken. 
Dirk ,, voor het lezen van een aantal van de manuscripten. Linda , voor de fijne 
discussiess over het onderzoek en de gezellige tijd in Parijs en tijdens de trip daar 
naartoe.. Huib , voor je snelheid en inspirerende aanwezigheid en je interesse in het 
Delta-Notchh project. 
Richard ,, wij waren kamergenoten, dat is mij goed bevallen. Bedankt voor je 
regelmatigee hulp met computers en bestanden en voor een goed gesprek op z'n tijd 
inn de trein. Piet , eveneens handig met computers, een goede kamergenoot, een 
uitstekendd kok en een kenner van feestgelegenheden in A'dam. De collega's 
Monique ,, Marie-Christine , Saskia , Gaja, Ronald , Kathy , Jeroen , IIja , 
Mariek ee en Marco die eerder het lab hebben verlaten, ben ik zeker niet vergeten. 
Arja nn  bedankt voor jouw hulp bij het sequencen van het Phox2B gen en het maken 
vann de Dlkl SAGE banken. Ook Gerda, Mireille , Marli , Rachida , Barbera , 
Francisk aa en Jan K. wil ik toevoegen aan de lijst van prima collega's die ik op het 
labb heb mogen ontmoeten. 

153 3 



Dee studenten Emily , Febe en Tim die ik tijdens hun stage op het lab heb mogen 
begeleidenn en die hun bijdrage hebben geleverd aan het Delta-Notch project wil ik 
ookk graag bedanken. 
Ichh möchte mich gerne bei Angelik a Egger t und Alexande r Schram m bedanken 
fürr die wissenschaftlichen Gesprache, die wir über e-mail und in Essen und 
Amsterdamm geführt haben, für den schonen Besuch des Weihnachtmarktes in Essen 
undd vor allem für das Vertrauen und die Offenheit, mit der wir unsere Daten teilen 
konnten. . 
Robb  en vooral Eelco van de fotografie afdeling wil ik bedanken voor de hulp bij de 
layy out en het drukklaar maken van de figuren in dit proefschrift. Moniqu e Stam 
bedankk ik voor haar hulpvaardigheid en betrokkenheid. 
Marce ll  K., Gerben , Talitha , Danny en Lida jullie zijn pas sinds kort bij de 
afdelingg gevoegd, maar gelukkig heb ik dankzij de gezamenlijke werkbesprekingen al 
eerderr met jullie kennis mogen maken. Frank Baas en de overige mensen van de 
afdelin gg Neurozintuige n wil ik bedanken voor hun bijdrage aan de gezamenlijke 
werk-- en literatuurbesprekingen. Sandra , Annemieke , Anneke , Rob, Peter C. en 
Abdelha yy  van de groep van Theo Hulsebo s wil ik natuurlijk ook bedanken. De 
Bioinformatic aa groep (met name Barber a en Antoine ) bedank ik voor hun 
hulpvaardigheid.. Ook Nico , Coby en Juu l van het sequencelab mogen niet in deze 
lijstt van te bedanken mensen ontbreken. 
Peter,, Richard, Jan, Arjen, Piet en Gerben, tot slot, bedankt voor de organisatie van 
dee gezellige labweekenden. 

Enn dan het thuisfront. Familie en vrienden. Na het begin van mijn promotie ben ik 
eenn aantal jaren lang bijna klaar geweest. Datzelfde antwoord keer op keer heeft 
nogg wel eens verbaasde gezichten opgeleverd. Maar desondanks is de belangstelling 
geblevenn en is het heerlijk om de gedachten met mensen als jullie te kunnen 
verzetten.. Bijvoorbeeld mijn maatjes uit Nijmegen, Annemiek , Krista , Lind a en 
Madeion ,, omdat we mede dankzij de mail nog steeds zo'n hechte band hebben. 
Marga ,, omdat het fijn is naast zo'n goede buur te wonen. Beste vriende n ui t 
Braban tt  laten we onze gezamenlijke activiteiten gewoon voortzetten in de 
toekomst.. Famili e van der Linden , bedankt voor het ontwerpen van de kaft. 
Sjoerd ,, bedankt datje op zondagochtend mijn poster naar Schiphol kwam brengen 
enn dat jij als paranimf bij mijn promotie wil zijn. Mijn ouders voor hun grenzeloze 
vertrouwenn in mij, de vrijheid die ik heb gekregen en de wetenschap dat ik altijd op 
julliee kan rekenen. Ons pap, omdat je, als ik ergens tegen op zie, op opbeurende 
wijzee kan zeggen "Ja, daar word je hard van meissie" en omdat ik verder nooit 
ongevraagdee goede raad krijg. Ons mam omdat je altijd voor ons klaar staat en 
omdatt het fijn is om met jou samen te zijn. Mijn zus Karlij n waarmee ik vroeger in 
bed,, in bad, op de autobank en overal gevochten heb, maar die eigenlijk steeds aan 
dezelfdee kant staat en die ik niet kan missen. Rien , Geert , Ard , Monie k en Jos 
bedanktt voor jullie aanwezigheid, aandacht, belangstelling en warmte. 
Bas,, you make me happy! In herinneringen, vandaag en in een toekomst met ons 
drieën. . 
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AHemaatt  bedank t voor het plezie r In $$ft promoti e tij d en dat we samen op het 
resultaa tt  kunne n proost m Tot stot hoop fe dat voorzettin g van bet hier beschreve n 
onderzoe kk in de toekoms t kan bijdrage n aan de ontwikkelin g van verbeterd e 
beharK^rïgsrnetrx)de nn voor aHe neuroblastoo m p 
Watt  o/()Ot is In r ^  klein , is klem in het groo t 

Veraa van Limp t 
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