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Als een promotietraject afgerond wordt dat zo lang is als het mijne, is het 

dankwoord ook automatisch lang! 

Als eerste wil ik natuurlijk Marcel Mannens bedanken. Marcel, mijn copromotor, 

mijn ‘baas’, mijn ‘buurman’, en al bijna 25 jaar vooral ook mijn vriend. Op mijn 
directe familie na ben jij degene die mij het langst en best kent! 

Zonder jou zou dit proefschrift er nooit gekomen zijn. Samen begonnen we in 

1985 aan het onderzoek naar de genetica van Wilms tumoren, jij als promovendus, 
ik als ‘jouw’ analist. Jij bood me in 1996 de mogelijkheid om als analist te gaan 
promoveren. De onderzoekslijn werd gericht op de ontrafeling van de achtergrond 
van een groeistoornis met een verhoogd risico op kindertumoren. Bert Redeker, 
Marielle Alders en Marja Steenman waren mij voorgegaan, nu mocht ik zelf het 

voortouw nemen en onze onderzoeksresultaten publiceren. 

Andries Westerveld was het met onze plannen eens en heeft mij de eerste jaren 
op weg geholpen. Het onderzoek vorderde gestaag, ik deed aan een aantal AIO 

cursussen mee en ging mee naar Texel, naar de AIO retraite van de 
onderzoeksschool GEMO. Geen enkel teken dat dit pad tot promotie anders zou zijn 
dan dat van de meeste andere promovendi. 

Maar er kwamen echter een paar flinke kinken in de kabel. Leuke kinken, dat 

wel: in 1998 werd ik zwanger en na de bevalling van mijn dochter Roos heb ik 
tijdens mijn zwangerschapsverlof mijn eerste publicatie geschreven. In 2000 werd 
mijn zoon Jan-Willem geboren, ik ging parttime werken en voor mijn kinderen 

zorgen. We waren er allemaal van overtuigd: het promoveren zal niet snel gaan, 
maar we doen het er gewoon naast. Marcel had inmiddels de leiding op de afdeling 
laboratorium DNA diagnostiek van de afdeling Klinische Genetica en was met zijn 
nieuwe lab verhuisd naar een noodgebouwtje naast het AMC. In 2001 kwam de 
functie van hoofdanalist vrij op deze afdeling. Een geweldige uitdaging die precies 

bij mij paste. Ik heb dan ook geen moment getwijfeld en heb de uitnodiging van 
Marcel om op deze functie te solliciteren meteen aangenomen. ‘Maar hoe moet dat 
nu met die promotie’? ‘Ach, dat regelen we wel, dat doen we er gewoon naast’. 
Maar het er ‘zomaar naast doen’ viel toch niet mee, steeds waren er 
ontwikkelingen op het lab die al mijn aandacht opeisten en bovendien wilde ik niets 

missen van het opgroeien van mijn kinderen. 

Maar nooit gaven we (helemaal) op. Omdat ik nu voor de afdeling Klinische 
Genetica werkzaam was, kreeg ik er een promotor bij, Nico Leschot. Om de paar 

maanden was er een bespreking met Marcel, Andries en Nico, waarin we weer 
moedig een nieuwe planning maakten. Nog een jaartje, dan móet het echt klaar 
zijn! Andries en Nico, ik wil jullie vooral danken voor de voortdurende steun tijdens 
mijn promotie, ik weet zeker dat jullie ook op momenten getwijfeld hebben aan de 

goede afloop maar het is dank zij jullie toch gelukt.  

Het laboratorium voor DNA diagnostiek verzorgde de moleculaire diagnostiek van 
het Beckwith-Wiedemann Syndroom, mijn onderzoek richtte zich op de relatie met 

de klinische achtergronden van dit syndroom. 
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Saskia Maas, als klinische geneticus werkzaam bij de afdeling, interesseerde zich 
ook voor dit ziektebeeld. Ze ontwikkelde een vragenlijst die we aan alle BWS 

patiënten stuurden om meer inzicht te krijgen in de achtergronden van de BWS 
patiënten. Hierdoor is een schat aan informatie verzameld over een grote groep 
BWS patiënten. Saskia, dank dat ik steeds met al mijn klinische vragen bij je 
terecht kon. En je ziet het: promoveren kan best! 

Phia Kuijten zorgde voor de ontvangst van deze vragenlijsten en voerde alle 
gegevens in in een enorme excel file. Deze database heeft als basis gediend bij een 
groot deel van de publicaties in dit proefschrift. Phia, ook jij mijn hartelijke dank 

voor alle noeste arbeid. 

Marielle Alders, ik wil je danken voor je steun en de vele inhoudelijke discussies 
over het onderzoek. Je was mijn vraagbaak, maar ook degene die me stimuleerde 

om zelf in de materie te duiken en te vertrouwen op mijn eigen kunde. Je bent een 
bijzonder mens. 

Er zijn drie analisten die ik in het bijzonder wil bedanken. Sebastiaan de Leng 

heeft jarenlang de BWS diagnostiek gedaan en zijn resultaten heb ik mogen 
verwerken in dit proefschrift. Georgette Salieb-van de Beugelaar heeft veel 
aanvullende proeven gedaan voor dit proefschrift, ze is nu zelf aan een 
promotieonderzoek bezig in Twente. Het gaat je zeker lukken, je kunt 
verschrikkelijk interessant vertellen over nanokanaaltjes! En dan Karin van der Lip, 

als studente ooit bij ons begonnen, nu betrokken bij de BWS diagnostiek en het 
onderzoek dat daar aan verbonden is. Je zult af en toe gek van me geworden zijn, 
steeds weer vragen om extra testen uit te voeren of om resultaten van oude 
experimenten terug te toveren. Heel veel dank allemaal voor jullie geduld! 

En dan de rest van het laboratorium DNA diagnostiek: Bert, Paola, Hennie, Ronald 

en Zahir en ‘mijn’ analisten Loraine, Jessica, Maureen, Faranak, Patricia, Karin, 
Bayram, Peter, Kitty-Nora, Fatima, Imo, Richard, Jeanot, Cyril, Dion, Sander, 
Angeline, Sebastiaan, Dennis en Krista (de laatste twee hebben inmiddels een baan 

elders). Een groep van zeer verschillende mensen. We zijn samen een team, geen 
hechte vriendenclub, maar iets als een gezin waarin ieder zijn eigen plek en functie 
heeft en waarin we niet zonder elkaar kunnen. Een fijne groep om in te werken. Na 
mijn promotie zullen jullie weer met volle teugen kunnen genieten van al mijn 

‘verzoeken’ en ‘lijstjes’! Het T-gebouw is overvol dus we moeten wel een keer 
verhuizen. Toen ik op het AMC kwam werken, hadden collega’s het steeds over 
‘toen in de Sarphatistraat’; ik denk dat wij het nog lang zullen hebben over hoe 
goed alles wel niet was in het T gebouw! 

Eelco, hartelijk dank voor je hulp bij het maken van de figuren voor dit 

proefschrift. Je denkt: een figuur is gewoon een plaatje, maar er komt nog heel 
wat bij kijken voor alle figuren in het juiste format in een proefschrift zitten… 

Drie mensen heb ik nog niet genoemd: Ruud, onze KF, maar daarnaast zeer 

betrokken bij alles wat er in T gebeurt. Dank voor al je steun, zowel al je hulp bij 
praktische zaken als wel de verzorging van de innerlijke mens! 
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En dan Angie en Mariëlle, mijn paranimfen, het leek soms wel of jullie het net zo 
druk hadden met mijn promotie als ik. Angie, dank je voor al je hulp bij de layout 

van dit proefschrift, het was een heel werk maar ik vond het vooral erg gezellig om 
dit met je te doen. En Mariëlle, ik voel me nog steeds helemaal vereerd dat je 
speciaal voor mij een hele quilt hebt willen maken. Het begon als een grap, en je 
doet het met plezier maar ik vind het echt heel bijzonder dat je dit voor me hebt 

willen doen. Na mijn promotie krijgt hij een mooi plekje in huis. 

En dan natuurlijk het thuisfront! Pa en ons Moeke: ongelooflijk he, dat ik het 
uiteindelijk toch zover heb geschopt! Dank voor jullie steun gedurende al die jaren. 

Hans, Roos en Jan-Willem, mijn eigen gezin, voor jullie heb ik de vertraging in mijn 
promotietraject met liefde overgehad. Jullie zijn echt het allerbelangrijkste in mijn 
leven en ik had er geen minuut van jullie willen missen, ik houd van jullie! 


