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Het dankwoord, waarschijnlijk het meest gelezen (en daarom belangrijkste?) 
deel van een proefschrift. Na vijf jaar keihard werken is het dan eindelijk zover: 
mijn proefschrift is af en op het resultaat ben ik heel erg trots. Uiteraard was het 
onmogelijk om dit allemaal in mijn eentje voor elkaar te krijgen. Ik wil dan ook hier 
nogmaals de vele mensen, die ik in de loop van mijn promotietijd op het NKI-AvL 
heb mogen leren kennen, hartelijk bedanken voor al hun collegiale inzet en de vele 
gegroeide vriendschappen over de jaren.

Traditiegetrouw begin ik bij mijn promotor Hein. Hoewel ik niet direct in je 
lab heb gewerkt, ben je wel altijd een inspirerend lid geweest van de jaarlijkse 
evaluatiegesprekken van de promotiecommissie. Het was in het begin even wennen 
dat je soms niet het voortouw neemt in persoonlijke gesprekken, maar ontspannen 
de tijd neemt om over interessante kwesties na te denken. Dan kwam je vaak met 
scherpe opmerkingen, die richtingbepalend bleken te zijn met betrekking tot het 
onderzoek en persoonlijke ontwikkeling. Je sleutelrol bij het samenbrengen en 
organiseren van de vergaderingen bleek onmisbaar, niet in de laatste plaats bij het 
helpen afronden van mijn promotie vanuit het buitenland.

Sven, ik ben je eerste promovendus en je verdient hier de meeste waardering als mijn 
eerste co-promotor en directe aanspreekpunt. Ik bewonder je onverstoorbare geduld 
met mij. Altijd aanspreekbaar, hoe druk ook, en altijd bereid te helpen, waar mogelijk. 
Ik heb ontzettend veel van je mogen leren. Ik kan zeer waarderen dat ik aan dit project 
als promovendus heb mogen werken in de uitdagende onderzoeksomgeving van het 
NKI-AvL. Naast de vele lab- en in vivo technieken, die ik me eigen heb kunnen maken, 
zou ik graag nog wat meer tijd hebben willen besteden aan de pathologie. Maar er 
zijn helaas slechts 24 uren in een dag en ik waardeer zeer dat je mijn interesse in 
pathologie verder hebt proberen aan te wakkeren, ondanks je drukke werkschema. 
Ik hoop dan ook me spoedig te kunnen kwalificeren tot erkend veterinair patholoog 
en desalniettemin betrokken te blijven bij het kankeronderzoek. Ik wens je heel veel 
succes bij je verdere loopbaan tot onderzoeksgroepsleider op het NKI-AvL.

Piet, mijn tweede co-promotor en leider van de chemoresistentie onderzoeksgroep. 
Hoewel ik in het begin even heb moeten wennen aan je karakteristieke 
leiderschapsstijl, is het in de loop van de tijd toch tot me doorgedrongen dat dit een 
sleutelrol heeft gespeeld in mijn wetenschappelijke ontwikkeling en het produceren 
van zoveel eerste auteurs artikelen. Ik bewonder enorm je efficiënte manier van 
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werken en de energie waarmee je nog steeds je lab leidt en betrokken blijft bij de 
vele ontwikkelingen op het NKI-AvL.

Dan wil ik hierbij ook de overige leden van de leescommissie van harte bedanken 
voor hun tijd en aandacht, die zij hebben geschonken aan mijn proefschrift: Prof. Dr. 
Sjoerd Rodenhuis, Prof. Dr. Daniel Peeper, Dr. Alfred Schinkel en Dr. Johan de Winter.

Chantal, mijn eerste paranimf wil ik hier nogmaals bedanken voor alle hulp bij de 
laatste loodjes. Ik heb enorme bewondering voor hoe je alle taken, inclusief het nu 
tweede moederschap, weet te combineren. Ariena, mijn tweede paranimf, bedank ik 
voor het zorgdragen van de verspreiding van het boekje op het NKI-AvL. Daarnaast 
ben je uiteraard ook een enorme hulp geweest bij al het muis- en labwerk, dat bij dit 
onderzoek om de hoek kwam kijken. Ook heb ik vaak genoten van je karakteristieke 
en onbevangen kijk op het leven.

En dit brengt mij bij de overige leden van het Borst lab. Waar zal ik beginnen bij 
Koen? Aangezien je ook Diergeneeskunde had gestudeerd in Utrecht, hadden we 
al snel een band met oude verhalen van de “Faculteit”. Verder deelden we dezelfde 
soort (sarcastische?) humor en hebben we heel wat afgelachen. Koen, ik waardeer 
sterk je enorme inzet in het onderzoek en je nimmer aflatende werkzin (of moet ik 
misschien zeggen: hyperactiviteit?). Ik hoop dat je dit nu hebt weten te combineren 
met je vaderschap. Ik weet niet zeker of ik het wel tot het eind had volgehouden 
zonder je stimulerende woorden aan het eind van lange werkdagen. Ook je sociale 
houding ten opzichte van de medemens is zeer bewonderingswaardig. En dan Robert 
natuurlijk, onze mass spec wizard, die vanuit Jos Beijnens lab het transportomics 
onderzoek als postdoc kwam versterken. Naast je wetenschappelijke kwaliteiten 
kon ik ook je characteristieke bijdragen aan onze kamer en lunch discussies zeer 
waarderen (en in het bijzonder wat de forensische pathologie betreft natuurlijk). Ik 
hoop je resultaten met betrekking tot de nieuwe fysiologische MRP4 en 5 substraten 
in een manuscript binnenkort te kunnen bestuderen.

Marina, you left our lab when you completed your postdoc in 2009. Especially during 
my first years as a PhD student, you were very helpful in introducing me to several 
lab techniques. We missed your lab virtuoso a lot after you left and I’m convinced 
that this will be very instrumental to your further career development back in 
Australia. The sunny weather over there is also a big plus compared with Amsterdam, 
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I understand. Jay, as a postdoc you also left the lab already some time ago, but still 
kept in touch with us through your current consultancy job. I appreciated your 
stimulating words in the beginning and also our thoughtful conversations regarding 
not only science but also other life issues. Charlotte, I’m not sure how far your Dutch 
skills have evolved in the meantime and will therefore write this in English to make 
sure you can read it. Thank you for all your help with the mouse work and taking care 
of the cell culture lab. You are always a very helpful and sociable person, a pleasure 
to have been working with, especially towards the busy end of my PhD.
 
Janneke, jij kwam al snel nadat ik begonnen was in ons lab werken als promovendus, 
gedeeld met het Jonkers lab. Niet alleen je praktische vaardigheden in het lab, maar 
vooral ook je sociale betrokkenheid was altijd zeer stimulerend voor mij. Het was 
een groot plezier om met jou samen gewerkt te hebben en jouw visie op het leven 
geleerd te hebben. Altijd goed gehumeurd en het beste uit de mensen naar boven 
proberen te halen; ik probeer dit ook steeds meer te doen. Nikola, you were the next 
PhD student coming to our lab after previously having worked at the microarray 
facility for some time. I always enjoyed your good humour and unambiguous look 
on science and society. I’m sure you’ll find your way outside science. Guotai, you’re 
truly an amazing worker. Although I’m sometimes a little confused about your 
experiments, they usually are very impressive regarding scale and impact. I’m 
looking forward to reading your PhD thesis. It was a real pleasure for me to learn a 
little more about the new China through you. Your always present willingness to help 
other people no matter how busy you are with your own projects, is very admirable.   

Wendy, jij kwam als HLO studente bij ons een afstudeerproject doen en bent na 
afstuderen gebleven als analiste. Ik ben zeer dankbaar voor je uitstekende hulp bij 
het vele muiswerk tijdens mijn promotieonderzoek, vooral bij het EZN-2208 project 
in het laatste jaar, waar je tweede auteur op het artikel bent geworden. Naast het 
werk, ben je ook in toenemende mate sociaal actief geworden en heb ik je grote inzet 
bij het organiseren van allerlei sociale activiteiten geleerd te waarderen. Sunny, als 
Koen’s analiste kwam je naar ons lab en werd je kamergenoot direct naast mij. Al 
snel was duidelijk dat je een enorm sociaal netwerk hebt (waar je altijd via SMS mee 
communiceert). Het was altijd een groot plezier voor mij om “je naast mij te hebben” 
en over van alles en nog wat te praten. Marcel, “moeimakers”; het viel volgens mij 
niet altijd mee om die club onderzoekers van Piet en de rest van de afdeling tevreden 
te houden. Ik heb vaak genoten van je vaderlijke blik op de zaken en je grote 
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vaardigheden in het lab hebben mij natuurlijk ook sterk op weg geholpen. Ik hoop 
dat je bij Bas nu een beetje je draai gevonden hebt en met veel plezier weer in het 
lab staat te pipetteren (ipv andersmans problemen op te lossen). Ik denk dat je toch 
stiekem nog wat heimwee hebt naar ons lab, maar gelukkig is het niet ver weg en 
kun je altijd even langskomen om een praatje te maken (en nog eens iets opzoeken 
in die oude labprotocollen). Liesbeth, je hebt mij de fijne kneepjes van de celkweek 
geleerd. Je stimulerende woorden, zeker in het begin, waren altijd zeer welkom. Ook 
je kenmerkende blik op de zaken was vaak een genot om even bij stil te staan tijdens 
mijn soms erg drukke dagen. En dan natuurlijk Linda en Tom, die het secretariaat 
bestierden. Linda is inmiddels op een andere plek in het NKI-AvL gaan werken. Je 
was zeer behulpzaam om de altijd druk bezette promotiecommissieleden op tijd 
bij elkaar te krijgen voor de jaarlijkse evaluatiegesprekken. Daarnaast misten we 
je sociale inbreng op de afdeling enorm na je vertrek. Tom, onverstoorbaar regel jij 
nu nog steeds alles uitstekend voor de nieuwe afdeling. Nogmaals heel erg bedankt 
voor het inscannen van de commentaren op het conceptproefschrift na mijn vertrek 
naar het buitenland, en het zorgdragen van de overige logistiek met betrekking tot 
mijn proefschrift naast je vele andere taken. 

Henri, bedankt voor je altijd opgewekte humeur en immer stimulerende woorden, 
in het bijzonder tijdens het schrijven gedurende de laatste maandjes op het NKI-
AvL. Ondanks dat je altijd druk bent met het regelen van allerlei zaken voor de 
onderzoekers, is er altijd tijd voor een praatje, zelfs in het weekend. Tijdens de lunch 
heb ik ook vaak kunnen lachen om je humoristische opmerkingen.

Verder wil ik ook nog wat mensen van het Jonkers lab bedanken, te beginnen met 
Jos zelf. Ondanks je drukke reis- en werkschema, ben je altijd bereid geweest om 
je richtingbepalende wetenschappelijke ideëen te delen en mij sterk te stimuleren. 
Ik bewonder enorm je enthousiasme voor de wetenschap en vermogen om 
internationale samenwerkingsverbanden op te zetten. De feedback van Peter en 
Rinske bleken ook erg behulpzaam bij mijn onderzoeksvragen. Marieke, heel erg 
bedankt voor je feedback en hulp bij de phyto-oestrogenen studie.
Sjoerd, als veterinair patholoog in opleiding kende ik je al vanuit Utrecht. Het was 
dan ook erg plezierig dat je na het behalen van je ECVP diploma bij ons in Amsterdam 
je promotieonderzoek kwam doen. Naast je pathologische kennis, is je sociale 
inbreng en het mentoren van mensen die veterinair patholoog willen worden, 
bewonderingswaardig. En dan Eline, Eva en Tanja die als zeer vaardige analisten 
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mijn muiswerkuren in de mouse cancer clinic met hun sociale inbreng ook altijd 
sterk wisten te veraangenamen.
Olaf, heel erg bedankt voor de prettige samenwerking bij de topotecan en Ko143 
HPLC proeven en je vele nuttige tips met betrekking tot de dierproeven. Ik heb 
veel labvaardigheid van jou geleerd. Ik heb enorm veel bewondering voor hoe je de 
klinische chemie afdeling leidt en ook nog tijd vindt om zelf proeven in het lab en 
met muizen te doen. Het publiceren van de Ko143 assay was niet mogelijk geweest 
zonder jou.
Van de Wessels groep, wil ik Lodewyk en Michael bedanken voor hun statistische 
expertise en vooral hun vermogen om lastige principes in simpele an alledaagse 
termen uit te leggen. Jorma heeft mij veel geholpen met het analyseren van de 
microarray en sequencing data, eerst als bioinformaticus vanuit de microarray 
facility en later nog steeds als promovendus in Lodewyk’s groep. Daarnaast ben je 
natuurlijk ook erg sociaal en altijd een prettige gesprekspartner bij borrels (niet 
alleen na enige biertjes). Ik ben benieuwd naar je proefschrift.

En dit brengt mij bij de mensen van de proefdierfaciliteit, waar ik een belangrijk 
deel van mijn promotietijd heb doorgebracht met de muizen. Ik bedank Tanja en 
Bjørn als dierverzorgers van de mouse cancer clinic voor hun geduld met mij en hun 
uitstekende verzorging van mijn proefdieren. Maaike en Carla wil ik bedanken voor 
de snelle verwerking van mijn DEC aanvragen en Roel en Marco in het bijzonder 
voor hun hulp bij de VWA audit van mijn phyto-oestrogenen studie.

Ellen Riem van de proefdierpathologie wil ik bedanken voor het opzetten en het 
snelle uitvoeren van de vele immuunhistochemische kleuringen; Ji-Ying en Martin 
voor hun waardevolle inbreng als proefdierpathologen.

Last but not least, wil ik graag alle overige collegae van het NKI-AvL (en elders) 
bedanken, waar ik wat minder intensief contact mee heb gehad. Het NKI-AvL is 
terecht een “centre of excellence” op wetenschappelijk en patientenzorggebied en de 
ideale plaats in Nederland om je promotieonderzoek te doen. Ik zal de stimulerende 
meetings en seminars met internationaal beroemde sprekers zeer missen.

Als allerlaatste en zeker niet onbelangrijk wil ik mijn ouders bedanken als immer 
aanwezige rots in de branding. Altijd hebben zij mij gestimuleerd om voor de beste 
opleidingen te gaan en mijn uiterste best te doen.
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