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Dankwoord

Dat het leven van een promovendus zo nu en dan gepaard gaat met bloed, zweet en 
tranen weet je als je aan je promotieonderzoek begint. Toch heb je dan nog geen idee 
van wat je allemaal te wachten staat. En ja, promotieonderzoek doen is hard werken. En 
ja, die tranen zijn er ook zeker geweest op momenten dat het allemaal niet wilde vlot-
ten (cellen die maandenlang niet goed wilden groeien…). Of op momenten dat het er op 
leek dat je al je resultaten wel in de prullenbak kon gooien. Of op die momenten dat er 
zoveel te doen was dat je gewoon niet wist waar je moest beginnen... 
Maar nu is het klaar!! Wat een geweldige opluchting! Het lijkt wel alsof ik de laatste tijd 
constant met de laptop op schoot heb gezeten, maar voorlopig mag hij wat mij betreft 
de kast in!!!! 
Het uitvoeren van de experimenten, het analyseren van de data, het maken van de fig-
uren, het schrijven van de manuscripten, het gaat allemaal niet vanzelf…. Ik ben dan ook 
heel dankbaar voor de hulp en steun van een heleboel mensen!

Laat ik beginnen bij het begin. Als eerst wil ik mijn promotor, Prof. Dr. Gerrit A. Meijer 
(of gewoon Gerrit) bedanken voor deze promotieplek. De procedure voorafgaand aan 
de start van mijn promotieonderzoek was misschien niet helemaal standaard. Per 1 sep-
tember 2005 was ik begonnen als administratieve hulp bij de afdeling Radiotherapie. 
Gelukkig was dit ook in het VU medisch centrum en was het voor Gerrit niet zo moeilijk 
om mij daar al na twee dagen vandaan te plukken. Een vacature kon op deze manier 
snel worden ingevuld en erg productief was het ook niet om eerst een maand ingewerkt 
te worden op een andere functie. Dus dan maar halverwege de dag je jas en tas op-
pakken en aan een ander bureau je werkdag vervolgen. Gerrit, bedankt ook voor alle 
begeleiding en natuurlijk ook voor de verschillende team-uitjes (schaatsen, wandelen, 
jaarlijkse barbecue, enz.) die zeker bijdragen aan de goede sfeer bij de TP. 

Mijn beide copromotoren, Remond (Fijneman) en Beatriz (Carvalho), ben ik veel dank 
verschuldigd. Door jullie volle agenda’s was het niet altijd gemakkelijk tijd te vinden om 
met elkaar om de tafel te gaan zitten. Een vast moment in de week hielp gelukkig, maar 
daar kwam natuurlijk wel eens wat tussen… Werkbesprekingen met jullie waren altijd 
interessant. Door jullie verschillende onderzoeksachtergronden hadden jullie vaak an-
dere inzichten en ideeën, wat vaak voldoende discussiemateriaal opleverde! De discus-
sies kostten de nodige tijd, maar waren zeker waardevol en brachten ons toch weer een 
stapje verder. Daarnaast hielpen de verschillende uitgangspunten om onze ogen open te 
houden voor de verschillende mogelijkheden en interpretaties. 
Remond, bedankt voor al je advies. Als ik met een vraag of met resultaten bij jou kwam, 
lukte het je altijd weer om daar een voor mij onverwachte wending aan te geven. En 
dus ging ik later terug (veel later dan gepland…) met een hoofd vol ideeën, interpreta-
ties, enz. Als de resultaten mij soms somber stemden, wist jij altijd wel iets positiefs 
te vinden. Het lukte je meestal wel weer om het beeld wat rooskleuriger bij te stellen. 
Maar het omgekeerde kwam ook voor… Zelf liep ik met mijn hoofd in de wolken door 
een fantastisch resultaat en dan kwam jij natuurlijk weer met al die kritische vragen… 
Maar van dit alles heb ik veel geleerd en het heeft mij absoluut verder gebracht met mijn 
onderzoek. Beatriz, bedankt voor je heldere en to-the-point opmerkingen. Mijn onder-
zoek was een logisch vervolg op jouw microarray onderzoek. Ik mocht gaan uitzoeken 
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wat de effecten waren van jouw favoriete genen. Het was voor jou soms frustrerend als 
de belangrijkste kandidaat genen, jouw topfavorieten, niet de effecten lieten zien die 
we gehoopt hadden te zien… Maar achteraf gezien denk ik dat de experimenten toch 
waardevolle informatie hebben opgeleverd :)

Graag wil ik ook de leden van de promotiecommissie, Prof. Dr. M.J. Arends, Prof. Dr. R.H. 
Medema, Prof. Dr. A.P. de Bruïne, Prof. Dr. C.J.M. van Noesel, Prof. Dr. D.S. Peeper, Prof. 
Dr. H.M.W. Verheul en Dr. R. Steenbergen hartelijk bedanken voor de tijd en aandacht die 
ze aan mijn proefschrift hebben besteed.

Mijn paranimfen ben ik ook ontzettend dankbaar. Marianne, bedankt voor alles wat je 
voor mij hebt gedaan. Nadat mijn contract was afgelopen en ik al bij het HLO was be-
gonnen als docent heb jij voor mij nog verschillende proeven gedaan. Verder heb ik 
ook vaak een beroep op je gedaan met de vraag: ‘Zou je voor mij….?’ Dit varieerde van 
het veranderen van mijn wachtwoord tot het printen en sorteren van alle hoofdstukken 
van mijn proefschrift zodat het gebundeld kon worden om naar de leescommissie te 
sturen. Nico, mijn grote broer, jij hebt een vergelijkbaar promotietraject doorlopen als 
ik. Jij weet daarom als geen ander wat er allemaal bij komt kijken. Fijn dat jij me bij mijn 
verdediging terzijde wilt staan!

Mijn collega’s van de TP, jullie zijn fantastische collega’s! Met elkaar vormen jullie een 
heel fijne en hechte groep, die elkaar ook buiten het lab veel opzoekt. Door mijn (sport) 
bezigheden naast het werk lukte het vaak niet om mee te gaan. Gelukkig is dat voor jullie 
geen probleem en pasten jullie je aan mij aan en gingen we met elkaar schaatsen (nou 
ja, jullie waren natuurlijk ook nieuwsgierig naar David…)! De verschillende feestjes, bor-
rels, etentjes e.d. waar ik wel bij ben geweest waren altijd erg gezellig. Tineke, bedankt 
voor al je tips en het uitwisselen van alle belangrijke AIO informatie. Je liep een jaar op 
mij voor, en van die rijke AIO-ervaring heb ik dankbaar gebruik gemaakt! Linda, Meike, 
Rinus, Josien, Jeroen (Goos), Lisette, Oscar, Rebecca en Eric, ook met jullie heb ik veel 
ervaringen (maar ook frustaties!) gedeeld. Sandra, Anne, Marianne en Pien, bedankt 
voor al jullie praktische adviezen. In het bijzonder wil ik Marianne en Pien bedanken voor 
hun hulp en bijdrage aan mijn experimenten. Veel experimenten zou ik hebben moeten 
uitstellen zonder jullie extra handjes en dan zou alles veel langer hebben geduurd! Mark, 
een vraag aan jou bleef nooit onbeantwoord. Jij stond altijd klaar voor het doen van de 
bestellingen, voor hulp bij het versturen van pakketjes, het uitzoeken van informatie, 
enz. Ook Jeroen (Beliën) wil ik niet overslaan, bij frustrerende computerproblemen en 
bij de digitale data-analyse van mijn resultaten was jij onmisbaar. Je probeerde altijd 
een gaatje te vinden in je overvolle agenda. Ook de andere TP-ers, Begoña, Nicole, Pau-
line, Mireille bedankt voor jullie hulp, adviezen en voor de gezelligheid. Als je niet meer 
werkzaam bent bij de TP blijkt hoe snel de groep verandert en uitbreidt. Florence, Eri-
enne, Annemieke, Evert en Raffaella, ik hoop dat jullie het naar jullie zin hebben bij de 
TP. Ik wens jullie allen veel goede resultaten toe! 

Ook verschillende collega’s van andere onderzoeksgroepen (Floor, Debbie, Saskia Wilt-
ing, Saskia Cillessen, Hedy Vekony) binnen de pathologie zijn heel behulpzaam geweest. 
Floor, met jou heb ik altijd veel informatie uitgewisseld rond assays, maar ook de mate-
rialen (MTT, soft agarose, enz) gingen in geval van nood over en weer. 
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Verder ben ik ook veel dank verschuldigd aan Jaap van Veldhuisen en Ron Otsen, de 
fotografen bij de pathologie, voor het maken van alle foto’s van de petri schaaltjes met 
soft agar koloniën. Meerdere dagen per week stond ik met een hele serie bij jullie op de 
stoep. 

Ook de HLO studenten, Valentine Arendsen en Denice Verheijen, wil ik niet overslaan. 
Valentine kwam in een voor mij lastige periode waarin de cellen maar niet wilden mee-
werken. Jij hebt met SW480 alle optimalisatie experimenten gedaan, zodat ik daarna 
volop met deze cellijn aan de slag kon. Uiteindelijk heb ik deze cellijn gebruikt in veel van 
mijn experimenten! Denice, jij hebt mij ontzettend geholpen met alle invasie assays die 
jij hebt gedaan. Daarnaast heb je nog een heleboel andere experimenten gedaan (flow 
cytometrie, transfecties, RNA isolaties) die jammer genoeg niet terug te vinden zijn in 
dit proefschrift… 

Mark van de Wiel wil ik bedanken voor zijn bijdrage aan de pathway analyse, de normali-
satie van de siRNA resultaten en zijn statistiekadvies. 

In de ruim vier jaar dat ik werkzaam was bij de TP heb ik op verschillende kamers gezeten. 
Het was erg leuk om uiteindelijk terecht te komen op een kamer waar ik Maaike (van 
Berkel) weer tegenkwam. Maaike, jij hebt me begeleid bij mijn eerste stage voor de 
master oncologie. De laatste tijd van mijn promotieonderzoek zaten we weer gezellig bij 
elkaar en naast dat het erg gezellig was hebben we ook veel aan elkaar gehad (uitwis-
selen van cellijnen, materialen, enz).

Pap en mam, bedankt voor de mogelijkheden die jullie me hebben gegeven om te stu-
deren. Het was fijn om de eerste paar jaar nog thuis aan te kunnen schuiven aan een 
gedekte tafel. Waarna ik vervolgens weer achter de computer weg kroop om andere 
dingen te regelen of om snel weer weg te gaan voor sport, vergadering of bijbelkring.
Nico, mijn grote broer, bedankt voor al je broederlijke zorg. Een aantal jaren geleden 
waren we allebei officieel nog thuiswonend, hoewel jij vaak in het buitenland was. Om-
dat ons leefritme iets meer dan een klein beetje van elkaar verschilde, zag ik je ook maar 
weinig als je wel thuis was… Misschien maar goed, want we wilden ook nog wel eens 
botsen ;) Het was fijn om een mede AIO in de familie te hebben, die begrijpt wat er al-
lemaal bij komt kijken om te kunnen promoveren. 
Dineke, mijn kleine grote zus, vroeger deden we alles samen. De laatste paar jaren was 
het contact niet zo intensief. Onze vaste ontmoetingen waren op de ijsbaan of in het 
bos voor de zomertraining. Nu schieten zelfs deze vaste ontmoetingen er bij in. Ik hoop 
dat we de komende jaren weer wat vaker met elkaar kunnen afspreken en samen leuke 
dingen kunnen doen!   

David, jouw steun was de afgelopen jaren onmisbaar. Vrijwel meteen nadat ik was be-
gonnen met mijn promotieonderzoek besloot jij dat de afstand tussen Amsterdam en 
Glasgow toch wel een beetje erg groot was en vier jaar wel erg lang…. Dus besloot jij om 
die afstand te overbruggen en mij van dichterbij te steunen! Jij hebt me geholpen om 
alles op een rijtje te zetten als ik door de bomen het bos niet meer zag. Maar daar bleef 
het niet bij. Jij hebt echt bijgedragen aan mijn onderzoek. Je hebt excel-scripts voor me 
geschreven zodat ik mijn analyses sneller kon doen. Je hielp me met het downloaden van 
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data-sets en met het klaarmaken van deze data-sets voor analyse… En of dat nog niet 
genoeg was heb je ook nog al mijn manuscripten gelezen om het Engels te verbeteren. 
Daarbij stelde je allemaal vragen, want om te controleren of het taalgebruik wel juist was 
moest je wel een beetje begrijpen wat er stond. Maar ik vond het lang niet altijd gemak-
kelijk om simpel te verwoorden wat ik wilde schrijven. Gelukkig heb jij veel meer geduld 
dan ik ;) Verder heb je mij ontzettend geholpen bij het maken van de figuren. Heel, heel 
veel dank voor jouw onmisbare hulp en steun!   

Nu zit het er op en zullen we meer tijd hebben voor elkaar, onze lieve Steven en (als alles 
goed gaat) zijn kleine broertje of zusje!


