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Dit proefschri� is het uiteindelĳke resultaat van zes en een half jaar labwerk, computer-
werk, hobbyisme, doorze�ingsvermogen, en vooral veel samenwerking. Ik ben heel erg tevre-
den met het resultaat en ik wil daarom ook iedereen die zĳn steentje hee� bĳgedragen heel 
erg hartelĳk bedanken.

Beste Philip, jou als promotor wil ik natuurlĳk het eerste noemen. Bedankt dat je me deze 
hele tĳd hebt gesteund, ondanks dat het project wat langer duurde dan de geplande � (en later 
�) jaar. Hoewel je het op de afdeling erg druk had heb je altĳd tĳd voor mĳ kunnen maken als 
dat nodig was. Wat ik vooral zeer gewaardeerd heb is dat je naast promotor (wat toch vaak 
een soort theoretische positie is) ook een echte projectleider geweest bent, die erg betrokken 
was bĳ het onderzoek en van wie ik veel heb geleerd.

Beste copromotor Ed, van jou heb ik geleerd om niets zomaar aan te nemen en altĳd kri-
tisch te blĳven, of het nu gaat om het interpreteren van labresultaten of om het schrĳven van 
artikelen. Ook van jou waardeer ik dat je al deze jaren zo intensief betrokken bent geweest bĳ 
mĳn onderzoek, ondanks dat je eigen onderzoeksgroep steeds groter werd.

Beste Daphne, ik vind het erg leuk dat jĳ mĳn copromotor wilt zĳn. Jouw input in het 
onderzoek is voor mĳ erg belangrĳk geweest, je had altĳd weer een frisse kĳk op het geheel. 
Onze discussies over wetenschap in het algemeen hielpen mĳ om alles weer in het juiste per-
spectief te zien (om maar te eindigen met een fotografische term...).

De leden van de leescommissie, Professor de Leĳ, Professor Melief en Professor Wĳmenga, 
bedankt voor de positieve beoordeling van mĳn proefschri� en de leuke kennismakings-
gesprekken.

Dear Andreas, I want to thank you very much for your interest, whether it was in discuss-
ing data, proofreading manuscripts or discussing my personal career plans. I am very grateful 
for the opportunity to perform Affymetrix array experiments and for your hospitality when I 
visited your lab. Elena and Christoff, thank you very much for ‘adopting’ me and helping me 
out with everything from ‘Mad Bee’ to grocery shopping!

Beste Jenny, jou wil ik bedanken voor al het werk dat je gedaan hebt als analist op dit pro-
ject. Zonder jou was dit boekje een stuk dunner geweest. Je bent alweer een tĳd aan de slag 
op het familiebedrĳf, maar ik vraag me af of je nog wel eens boze dromen hebt van groene en 
rode stippen...

Beste Annuska en Leonie, zonder jullie waren de array experimenten er nooit geweest. 
Leonie, bedankt dat je me op sleeptouw hebt genomen en me alle ins en outs van array hybri-
disatie hebt geleerd. Annuska, jĳ bent er voor verantwoordelĳk dat ik de computernerd van 
de afdeling ben geworden. En daar ben ik je erg dankbaar voor (hoewel sommigen daar mis-
schien anders over denken). Jĳ hebt mĳ geleerd dat je geen doctoraaldiploma bioinformatica 
of statistiek op zak hoe� te hebben om goede array analyses te kunnen doen, zolang je maar 
weet wat je doet. Ook Anke, Ron, Arno en de overige leden van de labs pathologie en micro-
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array van het NKI wil ik graag bedanken voor hun hulp en gastvrĳheid.
Beste Katja en Sietske, jullie werk hee� de basis gevormd voor mĳn onderzoek. Ik heb veel 

geleerd van onze werkbesprekingen. Ik wil jullie ook bedanken voor jullie hulpvaardigheid 
bĳ het verzamelen van materiaal en voor de gezelligheid tĳdens mĳn bezoekjes aan het LUMC 
en tĳdens congressen.

Dear Karoly, I want to thank you for making the CGH array analysis possible. I have 
learned a lot from our discussions on CGH data analysis.

Beste Roel en Richard, zonder jullie zat ik nu waarschĳnlĳk nog naast een antieke compu-
ter te wachten tot Excel eindelĳk mĳn analyse had gerund. Jullie hulp is onmisbaar geweest 
bĳ alle ‘special projects’ zoals het aan het netwerk krĳgen van mĳn laptop en de Mac en het 
doorworstelen van slecht geprogrammeerde scripts met obscure variabelen. Als een analyse 
wat te lang duurde kon ik bĳ jullie ook altĳd terecht voor een discussie over creationisme, 
poezen of de betekenis van de a�orting ICT. Bedankt!

Natuurlĳk wil ik ook mĳn kamergenoten van het eerste uur, Jeroen, Johan, Eugenia en 
Evert-Jan, heel erg bedanken. Ik denk dat wĳ toch wel hebben bewezen wat de meest effec-
tieve kamerindeling is voor zowel serieuze als minder serieuze gesprekken. Ik heb erg veel 
van jullie geleerd, ik hoop dat dat andersom ook zo is geweest. (Ex)kamergenoten/buren/Ed-
collega’s Joost, Çiğdem, Mirjam, Wouter, Michiel, Lukas, Lorian en Mirjam, bedankt voor de 
gezelligheid!

Beste Gustaaf, bedankt voor je hulp bĳ het verzamelen van de klinische gegevens. We heb-
ben interessante gesprekken gehad over de klinische kant van het onderzoek, voor mĳ tot dan 
toe onbekend terrein. Beste Frans, Edo, Jelmer en Anne, jullie wil ik bedanken voor de nut-
tige besprekingen over de array analyse (en de uurtjes ‘theeleuten’). Beste Klaas en Anneke, 
bedankt voor de samenwerking bĳ het chromosoom � array project. Beste Lorian en Tjasso, 
bedankt voor jullie hulp op het O&O lab en bedankt voor de coupes die jullie gesneden en 
gekleurd hebben. Beste Jelle en Edwin, fijn dat jullie altĳd tĳd hadden of maakten als ik weer 
paraffinecoupes nodig had (ook als het van die rotblokjes uit Leiden waren). Beste Jan, Clau-
dia en Dicky, bedankt voor jullie hulp bĳ de Ventana kleuringen.

Een eervolle vermelding gaat naar mĳn ouders. Ze konden het destĳds nog niet weten, 
maar als ze mĳ toen ik klein was niet het boekje ‘Leer MSX BASIC met Bobby’ hadden gege-
ven, had dit proefschri� er nu niet in deze vorm gelegen. Bedankt pappa en mamma!

Tenslo�e wil ik graag mĳn familie bedanken voor de continue belangstelling en steun, 
ondanks dat ik telkens weer met een nieuwe einddatum kwam aanze�en. Het is nu echt 
zover! Lieve pappa en mamma, Eveline en Danny, Carla en Majorie, en Sander, ik wil jullie 
heel erg bedanken voor alle belangstelling, steun, vertrouwen en harten onder de riem. Jullie 
weten hoe belangrĳk jullie voor me zĳn, daar zĳn geen verdere woorden voor nodig.
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