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English summary

Cancer is the result of a multistep process involving the gradual change of a normal 
cell into a cancerous cell. This process is called oncogenic transformation and requires 
the perturbation of essential cellular processes such as cell cycle regulation and 
apoptosis. Oncogenic transformation can be accomplished by multiple alterations in 
oncogenic and tumor suppressor pathways. The retinoblastoma pathway comprises a 
major tumor suppressor pathway that is found deregulated in the majority of human and 
mouse cancers. However, perturbation of this pathway is not sufficient for oncogenic 
transformation. This thesis describes the identification of genetic events that together with 
loss of the retinoblastoma suppressor pathway are required for oncogenic transformation. 
Furthermore, the involvement of the different activities of the retinoblastoma protein in 
tumor suppression has been studied. 

 pRB belongs to the retinoblastoma protein family, also called pocket protein 
family, which also includes p130 and p107. These proteins inhibit the progression 
from G1 into S phase and as such play an essential role during cell cycle regulation. 
In response to growth inhibitory signals, pocket proteins are stabilized in their active, 
hypophosphorylated form, and subsequently induce an arrest in G1 phase. Consistently, 
loss of pocket proteins was found to induce uncontrolled proliferation in vitro and to 
bypass G1 arrest in response to various growth-inhibitory signals.

The expression of constitutively active RAS (RASV12) is an oncogenic signal that, 
strikingly, induces a pocket protein-dependent G1 arrest in Mouse Embryonic Fibroblasts 
(MEFs). We have previously found that bypass of RASV12-induced cell cycle arrest by 
loss of pocket proteins was not sufficient to support RASV12-induced transformation. To 
gain insights into the mechanisms of oncogenic transformation, Chapters 2 and 3 of this 
thesis are focused on the identification of genetic events that in collaboration with loss of 
pocket proteins support RASV12-induced transformation. 

In Chapter 2, we performed a gain-of-function screen to identify genetic events 
that enabled RASV12/pocket protein-deficient MEFs to grow anchorage independently, 
a hallmark of transformation. We found that expression of TBX2 in RASV12/pocket 
protein-deficient MEFs induced anchorage-independent growth in vitro and enabled 
tumor formation upon injection of cells into nude mice. Our experiments show that the 
combined actions of pocket protein-loss, TBX2 expression and RASV12 expression were 
required to induce oncogenic transformation in MEFs.  

TBX2 is a transcriptional regulator that inhibits the p19ARF/p53/p21CIP1 pathway. 
Consistently, we found that downregulating the p53 pathway by RNA interference 
supported anchorage-independent growth of RASV12/pocket protein-deficient MEFs. 
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Our results demonstrate that the pocket protein and p53 pathways were co-operatively 
involved in counteracting anchorage-independent growth in MEFs. This can be explained 
by the role of these pathways in the inhibition of cyclin-dependent kinases (cdks). In 
the absence of anchorage, G1- and G2-associated cdks were dramatically downregulated. 
Dependent on the level of pocket proteins present, this resulted in an arrest in G1 or G2 
phase. Although loss of pocket proteins induced both G1- and G2-associated cdk activities 
and resulted in a (partial) override of the G1 arrest, it was not sufficient to counteract the 
major reduction in cdk activities in response to loss of anchorage. Downregulating the 
p53 pathway in pocket protein-deficient MEFs caused an additive rise in cdk activities 
that was sufficient to support anchorage-independent proliferation, and thus oncogenic 
transformation. Since transformation of human fibroblasts also requires ablation of 
both the pocket protein and p53 pathways, our results demonstrate that in this aspect, 
transformation of MEFs is not fundamentally different from transformation of human 
fibroblasts, as was previously claimed by others.  

By performing an insertional mutagenesis screen, we found in Chapter 3 that, 
similar to overexpression of TBX2, downregulation of the p38/Mapkapk3 pathway 
supported RASV12-induced transformation of pocket protein-deficient MEFs. Strikingly, 
we found that loss of anchorage induced Mapkapk3 in RASV12/pocket protein-deficient 
MEFs and could be reverted by expression of TBX2. Experiments by others have linked 
activation of Mapkapk3 to the release of BMI1 from the chromatin and the subsequent 
induction of p19ARF. Together, this implies that the oncogenic effect of TBX2 might be 
partly explained by downregulation of Mapkapk3 resulting in downregulation of the 
p19ARF/p53 pathway.

 Our results provide a rationale for the frequent loss of pRB in tumors. The second 
part of this thesis is focused on identifying which of the different activities of pRB are 
required for tumor suppression. 

pRB interacts with many cellular proteins, including the family of E2F 
transcription factors, which promote S phase entry and subsequent cell cycle progression. 
Binding of pRB to E2F blocks E2F’s transactivation domain and inhibits transcription 
of E2F target genes, thereby inhibiting S phase entry. In addition to binding E2F, pRB 
can simultaneously bind to proteins containing an LxCxE motif (x encoding any amino 
acid). Since many LxCxE-proteins function in chromatin remodeling and transcriptional 
repression, the pRB-mediated recruitment of such complexes to E2F target sites favors a 
chromatin state incompatible with transcription.

We wondered whether the recruitment of chromatin remodeling proteins by pRB 
is essential for pRB’s tumor suppressor role. To this aim, we made use of a mutant form 
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of pRB, pRBN750F. This mutant protein was impaired in binding proteins containing an 
LxCxE motif, but was still able to inhibit E2F-mediated transactivation. 

First, we analyzed whether ablation of the pRB-LxCxE interaction affected 
the induction of cell cycle arrest in response to growth inhibitory signals, an essential 
component of pRB’s tumor suppressor function. In Chapter 4, we describe that  
RbN750F/N750F MEFs were impaired in arresting in G1 in response to γ-irradiation. 
Additionally RbN750F/N750Fp130-/- MEFs were impaired in arresting in response to RASV12. 
This is in contrast to Rb+/+p130-/- MEFs, which entered RASV12-induced cell cycle arrest 
with similar kinetics as wild-type MEFs. These results demonstrate that the interaction 
between pRB and LxCxE-containing proteins is critical for the induction of cell cycle 
arrest in response to γ-irradiation or expression of RASV12.

Second, we studied whether ablation of the interaction between pRB and LxCxE-
containing proteins promoted oncogenic transformation in mice. Surprisingly, we found 
that RbN750F/N750F mice had a normal lifespan and were not prone to tumorigenesis (Chapter 
5). This is in sharp contrast to Rb+/- mice and Rb-/- chimeras, which were highly prone to 
the formation of tumors in the pituitary and thyroid gland. 

The pRB homologues p130 and p107 can also bind LxCxE-containing proteins 
and might therefore compensate for the ablated pRB-LxCxE interaction in RbN750F/N750F 
mice. Moreover, our previous studies showed that loss of p130 or p107 extended the 
tumor spectrum induced by loss of pRB only. We therefore wondered whether the ablation 
of p130 or p107 in RbN750F/N750F mice would cause increased tumor susceptibility. To this 
aim, we combined p130 or p107 ablation with RbN750F mutation in mice. Strikingly, the 
results showed that the RbN750F/N750Fp130-/- phenotype caused embryonic lethality around 
day 18.5. This suggests that the interaction between pocket proteins and LxCxE-proteins 
is required for embryonic development. 

To study whether RbN750F/N750F mice become prone to tumorigenesis upon 
ablation of p130 or p107, we analyzed mice with three mutated alleles: RbN750F/wtp130-/-, 
RbN750F/N750Fp130+/- and RbN750F/N750Fp107+/- mice. In these animals, RbN750F/N750Fp130-/- 
or RbN750F/N750Fp107-/- cells are expected to arise frequently due to spontaneous loss of 
heterozygosity. Mice with three mutated alleles displayed a reduced survival, which was 
most prominent in RbN750F/wtp130-/- animals. Upon detailed macroscopic and microscopic 
analysis, we were however unable to detect increased tumor formation in these animals. 

In conclusion, the second part of this thesis shows that the interaction between 
pRB and LxCxE-containing proteins was critical for the induction of cell cycle arrest in 
response to γ-irradiation or expression of RASV12. This suggested that the pRB-LxCxE 
interaction contributes to the tumor suppressor function of pRB. However, ablation of 
the pRB-LxCxE interaction did not promote spontaneous tumorigenesis in mice. These 
results suggest that under the tested conditions, inhibition of the transactivation function 
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of E2Fs was the dominant mechanism of tumor suppression by pRB. It remains the 
subject of further study to determine whether ablation of the pocket protein-LxCxE 
interaction causes increased tumor susceptibility in response to oncogenic stimuli, such 
as γ-irradiation or expression of RASV12.
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Nederlandse samenvatting 

De retinoblastoom eiwitten in tumor suppressie:  
interacterende eiwitten en samenwerkende signaleringsroutes

In een gezond lichaam is er sprake van gereguleerde celdeling. Celdeling is nodig om 
weefsels te vernieuwen of te herstellen wanneer er een beschadiging is opgetreden. Een 
cel ontvangt continu signalen die celdeling stimuleren en tegelijkertijd signalen die 
celdeling remmen. Of en hoe snel een cel deelt wordt bepaald door het totaal van deze 
signalen en door de reactie van de cel op deze signalen. Bij kanker is de natuurlijke 
regulatie van celdeling volledig verstoord. Cellen delen ongecontroleerd en reageren niet 
meer op signalen die normaal gesproken de celdeling remmen en het evenwicht bewaren. 

De celdeling wordt gecontroleerd door twee soorten genen: oncogenen die de 
celdeling stimuleren en tumorsuppressorgenen die de celdeling remmen. Een gen is 
een stukje van het genetisch materiaal van de cel, het DNA, dat codeert voor een eiwit. 
Wanneer er een verandering in een gen optreedt, kan dit er toe leiden dat er een eiwit in 
de cel gevormd wordt dat niet meer normaal functioneert. Om de celdeling volledig te 
verstoren zijn er meerdere veranderingen nodig in oncogenen en tumorsuppressorgenen. 
Dit resulteert erin dat er meerdere eiwitten in de cel aanwezig zijn die niet meer 
functioneren zoals ze dat in de gezonde situatie deden, waardoor de celdeling niet meer 
goed gecontroleerd wordt.

Een belangrijke groep van tumorsuppressorgenen die een essentiële rol spelen 
tijdens het reguleren van celdeling zijn de retinoblastoom genen. Deze coderen voor 
de retinoblastoom eiwitten, pRB, p130 en p107, die ook wel de ‘pocket eiwitten’ 
worden genoemd. Wanneer een cel delingsremmende signalen ontvangt, worden de 
retinoblastoom eiwitten geactiveerd en wordt de celdeling geremd. In bijna alle vormen 
van kanker functioneren de retinoblastoom eiwitten niet meer goed, wat er aan bijdraagt 
dat cellen ongecontroleerd delen.

Om het ontstaan van kanker te bestuderen worden zowel muizen als cellen uit 
muizen gebruikt. In het eerste deel van dit proefschrift zijn cellen uit muizen embryo’s, 
embryonale fibroblast cellen, gebruikt waarin de retinoblastoom eiwitten (gedeeltelijk) zijn 
uitgeschakeld. Wanneer deze cellen in kweek worden gebracht, delen ze ongecontroleerd 
als gevolg van de afwezigheid van de retinoblastoom eiwitten. Ook wanneer in deze 
cellen een grote hoeveelheid RAS eiwit wordt gebracht, blijven de cellen delen. Dit laatste 
is opvallend, aangezien cellen mèt retinoblastoom eiwitten stoppen met delen wanneer 
er veel RAS aanwezig is. RAS is een oncogen, een gen dat het ontstaan van kanker 
bevordert. Door te stoppen met delen beschermt de cel zich tegen de kankerbevorderende 
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eigenschappen van RAS. Als de retinoblastoom eiwitten echter zijn uitgeschakeld, kan 
de cel in een reactie op RAS niet meer stoppen met delen. Hieruit concluderen we dat de 
retinoblastoom eiwitten betrokken zijn bij de bescherming tegen het kankerbevorderende 
eiwit RAS. 

Echter, cellen zónder retinoblastoom eiwitten gedragen zich nog niet als 
kankercellen. Dit blijkt wanneer je de cellen kweekt onder een conditie waarbij ze 
niet kunnen hechten aan een ondergrond. Net als normale cellen stoppen in dit geval 
de cellen zonder retinoblastoom eiwitten met delen. De cellen reageren dus nog steeds 
normaal op het weghalen van hechting, een groeiremmend signaal. Kankercellen kunnen 
onder deze condities daarentegen wèl delen. Hoewel dus ten gevolge van het verlies van 
retinoblastoom eiwitten bepaalde beschermingsmechanismen tegen kanker niet meer 
goed werken, is voor de volledige ontwikkeling tot kankercellen méér nodig. In hoofdstuk 
2 en 3 van dit proefschrift worden genetische veranderingen beschreven die samen met 
het verlies van de retinoblastoom genen ervoor zorgen dat cellen zonder hechting kunnen 
delen en dus een stap verder zijn in de ontwikkeling tot kankercellen.

In hoofdstuk 2 laten we zien dat overexpressie (= de aanwezigheid van een grote 
hoeveelheid) van TBX2 één van deze genetische veranderingen is die ervoor zorgt dat 
cellen zonder retinoblastoom eiwitten kunnen delen in de afwezigheid van een ondergrond 
om aan te hechten. Cellen zonder pRB en p130 (Rb-/-p130-/- fibroblasten), cellen 
zonder pRB en p107 (Rb-/-p107-/- fibroblasten) en cellen zonder pRB en p130 en p107 
(Rb-/-p130-/-p107-/- fibroblasten) kunnen delen in de afwezigheid van hechting wanneer 
zowel TBX2 als RAS tot overexpressie worden gebracht. Wanneer deze cellen met TBX2 
en RAS in muizen worden geïnjecteerd, vormen ze bovendien tumoren. 

TBX2 is een oncogen dat een effect heeft op een grote hoeveelheid andere genen. 
Zo zorgt TBX2 er onder andere voor dat de activiteit van de groeiremmende eiwitroute 
p19ARF/p53/p21CIP1 wordt geremd. In hoofdstuk 2 hebben we getest of het remmen van 
deze route leidt tot hechtingsonafhankelijke groei van cellen zonder retinoblastoom 
eiwitten. Dit blijkt het geval: het remmen van òfwel p19ARF òfwel p53 òfwel p21CIP1 in 
deze cellen zorgt ervoor dat ze kunnen delen in de afwezigheid van hechting. Het feit dat 
het remmen van deze route leidt tot hechtingsonafhankelijke groei kan verklaard worden 
door het effect van deze route op de zogenoemde cycline-afhankelijke-kinases. Deze 
kinases vormen een groep eiwitten die de celdeling juist stimuleren. Door het remmen van 
de p19ARF/p53/p21CIP1 route valt de remming van deze route op de cycline-afhankelijke-
kinases weg en zijn de kinases vrij om de celdeling te stimuleren. 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat cellen zonder retinoblastoom 
eiwitten niet delen in de afwezigheid van een ondergrond om aan te hechten. Het tot 
overexpressie brengen van TBX2 òf het remmen van de p19ARF/p53/p21CIP1 route leidt 
tot het stimuleren van de cycline-afhankelijke-kinases. Dit zorgt ervoor dat de celdeling 
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geïnduceerd wordt en dat de cellen nu wel kunnen delen in de afwezigheid van hechting. 
Dit wijst erop dat de cellen een stap verder zijn in de ontwikkeling naar kankercellen 
en dat deregulatie van de TBX2/p19ARF/p53/p21CIP1 route in combinatie met verlies van 
de retinoblastoom eiwitten belangrijk is voor het ontstaan van kankercellen. Dit wordt 
bevestigd door het feit dat Rb-/-p130-/- cellen die TBX2 en RAS tot overexpressie brengen, 
tumoren vormen wanneer ze in muizen geïnjecteerd worden.

In hoofdstuk 3 beschrijven we een andere genetische verandering die er toe 
leidt dat cellen zonder retinoblastoom eiwitten kunnen delen in de afwezigheid van 
een ondergrond om aan te hechten. We hebben gevonden dat remming van de p38/
Mapkapk3 signaleringsroute cellen zonder retinoblastoom eiwitten stimuleert tot 
hechtingsonafhankelijke groei. Opvallend genoeg vinden we in hoofdstuk 3 dat TBX2 
een effect heeft op Mapkapk3: in aanwezigheid van TBX2 wordt Mapkapk3 onderdrukt 
(Mapkapk3 wordt ‘uitgezet’). Recente experimenten door anderen laten zien dat 
Mapkapk3 bovendien een effect heeft op p19ARF, een onderdeel van de p19ARF/p53/p21CIP1 
route. Dus wellicht draagt het effect van TBX2 op Mapkapk3 en vervolgens op de p19ARF/
p53/p21CIP1 route bij aan het feit dat TBX2 hechtingsonafhankelijke groei, en dus kanker, 
stimuleert.

Het verlies van de retinoblastoom eiwitten, pRB, p130 en p107, draagt bij aan het ontstaan 
van kanker. Het tweede deel van dit proefschrift is gericht op de vraag welke van de 
specifieke functies van het pRB eiwit nodig is voor het onderdrukken van kanker. Dit 
eiwit kan met zeer veel verschillende eiwitten een interactie aangaan, o.a. met de E2F 
transcriptiefactoren, maar ook met eiwitten met een zogenoemd LxCxE motief die een 
belangrijke rol spelen bij de structuur van het chromatine (=  het complex van DNA en 
eiwitten). Het effect en de significantie van vele van deze interacties is echter tot nog 
toe onduidelijk. Een complex bestaande uit pRB, een LxCxE-eiwit en een E2F eiwit, 
kan binden aan het DNA. Het LxCxE-eiwit zorgt vervolgens voor een meer ‘gesloten’ 
secundaire structuur van het DNA. Dit heeft tot gevolg dat een gen, dat ligt op de plek 
waarop het complex gebonden is, minder efficiënt kan worden afgelezen voor de vorming 
van een eiwit. Met andere woorden, de pRB-LxCxE interactie zorgt voor langdurige 
remming van de eiwitproductie van bepaalde genen. 

Hoofdstuk 4 beschrijft het effect van het verbreken van de interactie tussen pRB 
en eiwitten met een LxCxE motief op de capaciteit van pRB om de celdeling te remmen. 
Hiertoe hebben we gebruik gemaakt van een veranderde vorm van pRB, namelijk 
pRBN750F. In tegenstelling tot het onveranderde pRB eiwit (wild-type pRB), kan pRBN750F 
geen interactie aangaan met eiwitten die het LxCxE motief bevatten. Daarentegen is de 
interactie van pRBN750F met de E2F eiwitten intact gebleven.

 Uit de experimenten is gebleken dat in tegenstelling tot cellen met wild-type 
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pRB, cellen met pRBN750F niet goed kunnen stoppen met delen wanneer ze behandeld 
worden met γ-straling. Verder is gebleken dat cellen met pRBN750F waarin bovendien p130 
is uitgeschakeld, niet goed kunnen stoppen met delen wanneer er een grote hoeveelheid 
RAS in de cel wordt gebracht. Zoals hierboven beschreven wordt het stoppen met delen 
in reactie op RAS gezien als een beschermingsmechanisme tegen de kankerbevorderende 
eigenschappen van RAS. Samengevat laat hoofdstuk 4 zien dat het verbreken van de 
interactie tussen pRB en eiwitten met een LxCxE motief leidt tot een verminderde 
bescherming tegen signalen die kanker kunnen stimuleren, zoals γ-straling en het RAS 
oncogen.

In hoofdstuk 5 analyseren we het effect van het verbreken van de pRB-LxCxE 
interactie op de vorming van kanker in muizen. Hiertoe hebben we muizen gemaakt 
die alleen het mutante pRBN750F eiwit kunnen maken. Verassend genoeg hebben deze 
RbN750F/N750F muizen een normale levensduur en vinden we geen verhoogde ontwikkeling 
van kanker in deze muizen. Aangezien de familieleden van pRB (p130 en p107) zouden 
kunnen compenseren voor de afwezigheid van de pRB-LxCxE interactie, hebben we in 
de muizen met het pRBN750F eiwit ook p130 of p107 (gedeeltelijk) uitgeschakeld. Deze 
dieren hebben wel een verkorte levensduur, maar ook hier vinden we geen aanwijzingen 
voor een verhoogde ontwikkeling van kanker. Uit het tweede deel van dit proefschrift 
kunnen we concluderen dat het verbreken van de interactie tussen pRB en LxCxE-eiwitten 
bepaalde beschermingsmechanismen tegen kanker uitschakelt. Desalniettemin hebben 
we geen aanwijzingen gevonden voor een verhoogde spontane kankerontwikkeling in 
muizen met een verbroken pRB-LxCxE interactie. Echter, het is zeer goed mogelijk dat 
onder specifieke omstandigheden, bijvoorbeeld in combinatie met andere genetische 
veranderingen of na bestraling, muizen met een verbroken pRB-LxCxE interactie wel 
gevoeliger zijn voor kanker. 
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Dankwoord

Nou, daar is ie dan, mijn proefschrift!
Tijdens de lange weg hiernaartoe hebben mensen me regelmatig gevraagd waarom ik 
toch altijd tot ’s avonds laat en in het weekend op het NKI zat en of ik daar niet helemaal 
gek van werd. Tegen de tijd dat ik avonden en weekenden aan het lay-outen was, heb ik 
deze vraag trouwens niet meer gekregen, dus ik vrees dat mijn omgeving het opgegeven 
heeft…. Toch ging ik zelden met tegenzin naar het NKI. Dat kwam voor een groot deel 
omdat het altijd (ja zelfs in het weekend!) zo gezellig en inspirerend was! Daarom wil ik 
hier al mijn collega’s bedanken voor de collegialiteit en voor alle leuke momenten!

Maar allereerst bedank ik natuurlijk jou, Hein, voor het gestelde vertrouwen in 
mij. Ik vond het altijd knap hoe je via het stellen van vragen, het gedachteproces een 
andere kant op probeerde te krijgen om tot nieuwe inzichten te komen. Ongelofelijk hoe 
je met zoveel verschillende onderwerpen in de groep, altijd weer een interessante vraag 
weet te stellen of inzicht weet te brengen! Ook je filosofische kijk op de dingen was vaak 
verrassend, en je rust om een hele middag alle discussiepunten van een project door te 
nemen vond ik altijd erg positief.
 Dan mijn drie (!) paranimfen Elske, Tanja en Angela, wat leuk dat jullie naast 
me willen staan! Elske, vanaf het eerste college in Wageningen hebben we onze studie- 
en promotietijd samen gedeeld, en ik ga ervan uit dat we in de toekomst nog veel meer 
dingen te delen hebben! Of we elkaar nu veel of weinig zien, het gevoel is altijd hetzelfde, 
wat toont hoe goed we elkaar kennen en hoezeer we onszelf zijn als we elkaar spreken. 
Bedankt voor je vriendschap en ik hoop dan ook echt dat je er 26 november bij kunt zijn! 
Angela, ik ben blij dat ook jij mijn paranimf wilt zijn, en ik zal het erg leuk vinden als je 
op die dag naast me staat! Fijn dat we de promotieperikelen hebben kunnen delen, en dat 
we ook altijd over andere zaken kunnen bijkletsen. 

Tanja, jouw komst naar het NKI heeft er voor gezorgd dat ik het onderzoek weer 
een stuk leuker ging vinden! Nadat Floris naar Boston was gegaan, vond ik het erg saai 
om als enige in de groep aan pRB te werken en jouw komst heeft me zeker opgevrolijkt. 
Helaas heb ik jou daarna als enige pRB-er achtergelaten…. Ik vond het erg leuk om 
samen over resultaten en papers te discussiëren en daarnaast hebben we ook heel wat 
andere dingen besproken. En geloof me, ik heb jouw humoristische directheid altijd erg 
handig en grappig gevonden! In bepaalde situaties (bv als mensen me vragen of ik op de 
fiets ben, of als ik uit moet leggen dat ik om 8 uur ’s ochtends de celkweek schoonmaken 
toch echt een slecht idee vind) denk ik met een glimlach aan jouw commentaar dat hier 
ongetwijfeld op gevolgd zou hebben! Bedankt voor de leuke tijd!

Marieke, we hebben inderdaad heel wat afgekletst in de celkweek! We hebben 
lang samen op het NKI gezeten en hebben wel het een en ander aan ups en downs gedeeld. 
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Jammer dat ik je via de Thai weer hielp herinneren aan waar je allergisch voor bent… 
En trouwens, ik snap nog steeds niet hoe jij op een feestje later wegging dan ik, en de 
volgende ochtend alweer fris en fruitig proeven aan het doen was! 

Eva, ik vind het een eer dat ik maar liefst twee keer een chocoladetaart op mijn 
bureau vond! Het gebaar maakte uiteraard mijn dag goed, en dan waren ze natuurlijk ook 
nog eens héééél erg lekker. Als ik een recept zie, denk ik nog regelmatig, ‘tja het lijkt me 
erg veel gedoe, maar Eva zou er vast niet voor terug schrikken!’ Dank voor je gezelligheid 
en luisterend oor, en ik wens je natuurlijk veel succes bij het afronden van je proefschrift.

Sietske, ook wij hebben heel wat besproken in de kweek en ook het doen van 
honderden staart-PCRs schept een band! Je betrokkenheid, zowel werkgerelateerd als 
prive, heb ik altijd erg gewaardeerd. Succes met het schrijven van je proefschrift!

Rob, jij als AMC-er die naar het NKI ging, en ik als NKI-er die naar het AMC 
ging, konden heel goed samen ervaringen uitwisselen! Ook was je een goede adviseur 
bij problemen op het lab, en jouw suggestie om survival curves in sigmaplot te maken, 
maakte mijn leven een stuk aangenamer!

Camiel, we zaten zowel op de kamer als op het lab naast elkaar, en ik vind het 
leuk dat we jouw screens en mijn cellen hebben kunnen combineren! Als ik Fokke en 
Sukke voorbij zie komen, hoor ik in gedachten jouw gegrinnik naast me!

Anja, wat een heftige jaren zijn het geweest! We hebben heel wat gedeeld, 
zowel op het werk als privé. Bedankt voor alle organisatorische zaken op het lab, het 
muizenwerk, je bereidheid om bij te springen als het nodig was, en voor het geven van 
peptalks wanneer ik het niet meer zag zitten. Ik vrees dat ik het vaker zeg, maar het wordt 
tijd dat we weer eens wat gezelligs gaan doen!

Elly, jouw humoristische verhalen zorgden altijd voor een vrolijke noot! Bedankt 
voor het zorgen voor de muizen, het organiseren van alle kruisingen, en voor je coulance 
wanneer die muizen van mij toch nog niet weg mochten (want wie weet zouden we ze 
later eventueel misschien toch nog nodig kunnen hebben!). Tja, wat er nou mis was met 
die mottige kwakkel muizen, weten we helaas nog steeds niet! 

Marleen en Sandra, wie had nu gedacht dat jullie pRB proefjes voor me zouden 
gaan doen? Jullie volgens mij niet, maar jullie waren wel de redder in de nood! Wel 
jammer Marleen, dat je, zoals je zelf ooit zei, jouw geluk niet op het project hebt kunnen 
overbrengen! Ik hoop dat ik je niet al te erg geïrriteerd heb met het laten rondslingeren 
van troep, de vele lades met spullen die toch echt niet weggegooid mochten worden en 
waar ik tegelijkertijd geen tijd voor had om uit te zoeken, en het te laat schoonmaken van 
de stoof… Bedankt allebei voor jullie betrokkenheid en natuurlijk voor alle gezelligheid!

Floris, jouw eeuwige enthousiasme voor de wetenschap heb ik altijd erg 
motiverend gevonden. Vooral toen je weg was realiseerde ik me hoe saai het was om jouw 
visie te moeten missen op een arrest van de cellen of op een dubbele band op een blot 
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(weet je nog, die RAS blot die ik helemaal in het begin gedaan heb?) waar we volgens 
jou toch echt wel een Nature paper van zouden kunnen brouwen! Helaas dus…. Ook als 
ik je iets over de mail stuurde had je altijd enthousiast en opbeurend commentaar, dank 
hiervoor.

Jacob, I started my time at NKI under your supervision, and I couldn’t have 
wished for a better supervisor! I learned a lot from you on how to set up experiments and 
of course about pRB. Your enthusiastic comments on results or papers in the field were 
always motivating. I wish you good luck in personal life and of course in science.

Marije, we zijn samen aan het project begonnen maar hebben het helaas niet 
samen afgemaakt. Leuk dat je weer in de wetenschap werkt en het zou leuk zijn als we 
samen met Camiel nog wat van het Mapkap verhaal kunnen maken!

Jan-Hermen, jouw proefschrift heeft heel vaak binnen handbereik op mijn bureau 
gelegen! Ik ben blij dat je weer terug was op het NKI toen ik met de Rb750 mutant bezig 
was, en ik je kon lastigvallen met vragen over hoe je die TKO proeven destijds nu precies 
gedaan had. Leuk dat je in de commissie zit!

Mijn studenten, Judith en David, wil ik bedanken voor het analyseren van een 
hele berg soft agar kolonies, niet het meest dankbare werk… 

En dan zijn er natuurlijk nog de Wolthuisjes; Rob, Wouter, Linda, Erik, Bas en 
Janneke, die voor een hoop levendigheid zorgden op het lab en die altijd klaar stonden om 
advies te geven over blots en IPs, of om de geheimen van Mitose nog eens te benadrukken! 
Ook de groepen van Jos Jonkers, Piet Borst en in de H8-tijd René Medema, zorgden altijd 
voor de nodige gezelligheid en interactie. En niet te vergeten de groep van Daniel Peeper, 
waar ik helemaal in het begin van Theo het shuttelen leerde, en wat later mijn eerste stop 
werd op een ‘shop-ronde’ wanneer ik op zoek was naar antilichamen of constructen. 

Tom en Linda, bedankt voor de organisatorische zaken, het was altijd gezellig 
om even langs te lopen! Frank en Anita wil ik bedanken voor al het FACS advies, Lauran 
en Lenny voor de hulp bij het fotograferen van celkweek-platen, en Minze en Erwin 
voor het opslaan en organiseren van alle cellen. Wat ben ik blij dat ik dat niet hoefde 
te doen! Ji-Ying en Martin, bedankt voor de pathologische analyse. Ji-Ying, thanks for 
looking through an enormous amount of slides and for your enthusiastic involvement in 
the project. En natuurlijk alle medewerkers van het muizenhuis voor het verzorgen en 
controleren van de muizen!

Also, I would like to thank my new colleagues at the AMC for listening 
to my stories and complains about lay-outing, thesis printing and planning a date 
for the defence. After a period of ´solitary confinement’ to write my thesis, I was 
very relieved to be able to share scientific and non-scientific things with you! 
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Harriet en Victor, bedankt voor de dansinspiratie en het voorkomen van tunnelvisie! 
 Stefanie, bedankt voor het jarenlange aanhoren van mijn verhalen, waarvan ik 
vrees dat ze met de jaren steeds langer en klaaglijker werden… En natuurlijk voor alle 
gezelligheid en voor het feit dat je me voorzien hebt van een groot aantal maaltijden, 
waarbij je nooit boos werd dat ik weer eens (veel te) laat was omdat die proef toch weer 
wat langer duurde dan ik had gedacht….

Suzanne, bedankt voor de mooie cover die je voor me gemaakt hebt! Ik vond 
het leuk om mijn onderzoek aan je uit te leggen en om samen te brainstormen over een 
manier om dit symbolisch weer te geven. 

Frizo, mijn lieve broer, wat fijn dat je altijd zo met me meeleeft. Je weet altijd 
verstandige adviezen te geven waar ik van opknap en je laat me ook vaak dingen inzien 
die ik zelf niet zag. Veel geluk met Vanessa en Femka Amelie, en ik kom jullie zeker 
stalken in Australië! Jammer van de afstand, maar ik denk wel dat we ons daardoor beter 
realiseren hoe goed onze band is!

Lieve pap en mam! Wat had ik zonder jullie moeten beginnen? Tijdens het 
schrijven van dit dankwoord realiseer ik me dat hoe meer mensen voor me betekenen, 
hoe moeilijker het is om iets pakkends te schrijven, want waar zal ik eens beginnen? Bij 
het aanhoren van mijn verhalen, het meedenken over problemen, het personal-assistent-
aspect, de gezelligheid? Jullie hebben me altijd gesteund en gezelligheid gebracht. Dank 
voor al jullie liefde en steun door de jaren!

Tinke






