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Het is geinig hoe dingen allemaal kunnen verlopen. Toen ik net afgestudeerd 
was van m’n masteropleiding zag ik een vacature bij het VUmc voor een OIO 
longkanker. Tja, gezien de titel van m’n boekje kan je raden dat deze functie hem 
niet is geworden. Er werd me echter een soortgelijk project aangeboden in dezelfde 
afdeling met het onderwerp baarmoederhalskanker, welke ik graag aannam. Ik 
vind vele onderwerpen interessant en serieus, op het moleculaire niveau lijken long 
en cervix heel veel op elkaar. Geloof me niet? – vraag Robert maar met z’n long 
HE’s. 

In mijn tijd op het VUmc heb ik kennis gemaakt met zoveel mensen die me 
hebben geholpen of waarmee ik gezellige dingen heb gedaan (vrienden, collega’s, 
vriellega’s); en ik wil graag hier hen bedanken. 

*-*

Als eerste mijn promotoren. Beste Chris, hartelijk bedankt dat ik onderzoek 
mocht uitvoeren in je afdeling, het was een unieke ervaring. En ook bedankt Peter, 
voor deze kans. Ik zal nog altijd met plezier terugdenken aan mijn allereerste 
labuitje waar je bij was - het avondje cocktails maken…

Een enorm grote dank gaat uit naar mijn copromotor, Renske. In het begin 
van mijn OIO tijd moesten we elkaar nog wat beter leren kennen, vooral met mijn 
soort humor, maar naarmate de tijd vorderde ging de omgang steeds makkelijker. 
Ik heb enorm veel respect en bewondering voor je: dat je het drukke werk kan 
combineren met je familie (en dat als je op vakantie bent je rustig artikelen nog 
doorneemt) en je enthousiasme als er goede resultaten werden behaald of een 
artikel werd geaccepteerd… Dank je zoveel voor je interesse en alle hulp die je me 
hebt gegeven!

Ook wil ik de leden van de leescommissie bedanken voor de tijd en aandacht 
die ze hebben besteed aan mijn proefschrift: dr. B.J.M. Braakhuis, prof.dr. G.J. 
Fleuren, prof.dr. G.G. Kenter, prof.dr. E. Schuuring, prof.dr. E.J. Speel en dr. B. 
Ylstra. Dank je Bauke ook voor alle gezellige tijd op het CCA. Je vrolijke aard en 
het MC-GARD congres in Edinburgh zullen me nog lang heugen!

En dan Saskia. Jij hebt me voor een groot gedeelte ingewerkt in het begin en 
ik kon altijd bij je aankloppen, of ik nu hulp nodig had of wat wilde praten. Wat ik 
ook heel prettig vond was dat je bijna meteen al op dezelfde golflengte zat en mijn 
ideeënsprongen kon volgen. Dank je - moge de chocoladevoorraad nooit eindigen!

Ook wil ik natuurlijk de mensen van mijn groep bedanken voor alle gezelligheid: 
Annelieke, heerlijke snoepjes die verboden moeten worden! Bart, neem nog eens 
een vindaloo! Denise, veel succes met je beginnende gezinnetje! Floor, bedankt 
voor de bestanden en veel plezier met lesgeven en je familie! Iris - alweer wat 
opgeladen na India (het land van de curry, yum)? Nog bijna en je bent er zelf! 
Jasmijn, ik zal nu altijd aan taart denken als ik m’n dansbeweging aan het doen 
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ben : ) . Leontien: ありがとうございました! Net zo’n nerd als ik, of het nu komt op 
sport, films, of spelletjes… Altijd fijn om zo iemand om je heen te hebben! Lise, 
onze sociale Belg met de míR (hé, ik heb ‘Braboland’ moeten aanhoren al die jaren, 
kende iemand die zelfs aan speciaal een woordenboekje aan het maken was) ; ) 
Veel succes met je onderzoek! Suzanne (Snuuzel) ‘WHAAAAAAAAAAA’:  altijd in 
voor iets te doen, ook al moet je nog helemaal terug naar Apeldoorn (maar 
daarentegen woon je vlak bij Apenheul). Geniet van de laatste loodjes! Sylvia: 
motorclub, wijnproeven, vriend + plots 3 kids – veel plezier en succes! Wina, altijd 
wel in voor borrelen of skaten. 

Annina, Clarissa, Daniëlle H., Debby, Denira (heerlijke pastechi), Divera, Dorien, 
Duco (bedankt dat ik mocht housesitten in Weesp!), Fatih, Folkert (bedankt voor 
alle hulp met het opvragen en bekijken van de monsters!), Helma (zomaar plots 
mee bij het skaten, gezellig!), Katja, Maaike B. (bedankt voor alle hulp met het 
bekijken van de monsters!), Maaike D., Maarten vd S., Margot (hopelijk zie ik jou 
nog eens bij een capoeira workshop?), Marije, Marinda, Marjolein B.-L. (bedankt 
voor al je hulp in het begin met het testen van de POBASCAM monsters), Mark, 
Martijn (altijd vrijdaglevel), Maryam, Murat, Muriël, Nathalie, Rene, Rick, Sonja, 
Viola, Wendy en Wessel. Een hele vriendelijke club mensen - bedankt!

En er zijn echter nog meer mensen van het CCA die ik wil bedanken voor alle 
gezelligheid binnen en buiten werk! Alan, Anne (of zoals Sandra je noemt: Stylish), 
Annelies, Annemieke (kwastjes), Beatriz, Begoña, Cindy, Daniëlle I. (cocktails, 
flamenco en 90s parties), Dirk, Eriënne (de beste knuffels), Eveline (dank je ook 
voor alle links en veel succes!) Evert, François (leuk dat je mee ging skaten!),  
Gerrit, Hynke, Ilari, Josien (recht voor z’n raap), Florence (bolletje op je neus), 
Linda (absorb), Lisette (guarana), Marianne (zen), Marjolein B. (lekker babbelen in 
de koffiekamer), Meike, Oscar (focals!), Paul, Pien, Remond, Rinus (je schapenshirt 
is echt de bom!) en Viola (absinthe!). 

Ook aan ‘de overkant’, bij de histologie en de immunologie, wil ik nog een aantal 
mensen bedanken: Angelique, Arno, Jeff (こんにちわ!), Helma, Hennie, Karin (altijd 
gezellig en lekker gesquasht), Kirsten, Laura, Marja, Maarten K., Mees (zie je in de 
zomer eens voor een Friday-night skate!), Niels, Petra, Pim, Wil (dank je zoveel!!) 
en Wim. Altijd gezellig als ik moest ‘hakken en plakken’ of kleuren!

Ron en Jaap: toen de microdissector nog naast jullie kamer stond heb ik redelijk 
wat van jullie gezien en het was enorm gezellig als jullie er waren! Dank jullie voor 
de gezelligheid, de thee en de chocola. : )

*-*

Douwe: eerder Doutor dan ik >; ) Net en precies en altijd bereid om te helpen 
en mee te doen aan een mangare à trois. Ja, ik zeg het zo hier in het dankwoord. 
Kok&rellen met z’n drietjes… Positief blijven denken en lekker veel spelen in de 
roda! Ik zie jou nog wel!
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Robert… mi pequeño hermano! Vaak als ik op het werk aan kwam stond de koffie 
al te wachten (juiste stockoplossing, je bent een life saver). Dank je ook voor de 
brainstorm sessies, het nalezen van een mailtje hier en daar en het lenen van je 
computer. Maar nog het meest voor de gezelligheid. Je hebt in CCA1.17 veel te 
verduren, wat met allemaal vrouwen om je heen, de raving rabbids en de knufs, 
maar je blijft altijd (ok, 99.8% van de tijd) vrolijk en optimistisch. Nog eventjes 
en dan is het ook voor jou tijd om te promoveren - dat gaat je helemaal lukken!! 
Speciaal voor jou nog: (\/)
                                         ( ˈ .ˈ)
                                         (‘’)(‘’)

Marta: Es curioso como las decisiones que se toman pueden modificar tu vida. 
Me alegro mucho de que acabara haciendo mi Phd en VUmc, aquí he conocido 
a gente encantadora, y entre ellas tú! Tú me has enseñado el estilo de vida 
Mediterráneo y capoeira, que me ha cambiado la vida! Muchas gracias por todo 
esto, Alkalina! ABRAZO GRANDE!

Sandra: het duurde ons ongeveer 6 maanden voordat we elkaar goed konden 
verstaan, maar daarna geen problemen meer (beetje hints erbij - voilá). Iedere 
vrijdag was het weer borreltijd en nadat ik was verhuisd naar Amsterdam ging 
ik graag mee. Naar de film gaan, rondjes skaten in het Vondelpark, samen met 
Gruppo vacanze Piemonte leuke dingen doen (windsurfen was echt de bom)! Het 
Moulin Rouge feestje en later je Absint taart… GOSHIEWOSHIE!!! Grande abbraccio 
mortale!! 

Emilie: toen ik hoorde dat iemand genaamd Emilie de nieuwe OIO zou worden 
op het project van longkanker dacht ik: hmm, eventjes aanzien wie dan de 
concurrentie was die nu die positie gekregen heeft. Maar al heel gauw bleek dat 
je een hele leuke en vriendelijke meid bent. Saampjes hebben we al veel gedaan, 
van ping-pong-squash (blauwe plekken), spinnen (puf), zwemmen (links) tot yoga 
(auw). Maar we zijn nog het beste in bankaardappelen en series kijken onder het 
genot van uitgebreid gekok&relt eten - altijd heerlijk! Dank je zoveel voor alle 
gezelligheid en het inspireren van nieuwe ideeën. Dat we nog lang kind aan huis bij 
elkaar zijn!! : )

Lydia: ‘s Ly, tijdens mijn traject heerlijk opgeladen met jou, Tony, Romy en Aniek 
in Aruba. Nu met Floor weer een extra nichtje erbij... =extra feesten!

Oudjes: pa en ma, jullie hebben me al m’n hele leven ondersteund en in me 
geloofd. Dank jullie voor alle hulp! Voor alles tijdens en na m’n studie en ‘goh, 
moet er nog iets gedaan worden bij je?’ Altijd geïnteresseerd in de verhalen die 
ik te vertellen heb en de details nog onthouden ook (tenzij het over onderzoek 
gaat, dan verlies ik jullie ergens bij DNA al). Nu is het eindelijk dan zover - mijn 
proefschrift is af. Dat gaan we vieren!


