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Dankwoord 
 
Na een aantal gesprekken met Bauke en Sibrand, inmiddels al weer heel wat 
jaartjes geleden, begon het analyseren, rubriceren en in kaart brengen van de 
lymfomen. Gekscherend werd er wel eens gezegd: misschien levert het wel 
genoeg data op om op te kunnen promoveren.  
Ja, ja, promoveren, dat doe je niet zomaar, …. toch? Maar diep in mijn hart was er 
voortdurend een stemmetje dat fluisterde: als je dat toch graag wilt waarom niet? 
Tja, en hier is ie dan  …………… Mijn Boekje!!  
Ik zou het bijna “ons” boekje willen noemen omdat dit zonder de hulp en steun 
van velen niet tot stand gekomen zou zijn. Zonder anderen te kort te doen wil ik 
een aantal mensen hier in het bijzonder noemen en nogmaals voor iedereen die ik 
niet noem: allen heel hartelijk dank!  
 
Allereerst wil ik toch vooral Bauke de Jong en Sibrand Poppema hartelijk danken 
voor de wijze waarop dit tot stand gekomen is en de onvoorwaardelijke steun die 
ik van jullie ontving, ook al heeft het waarschijnlijk wel wat langer geduurd dan 
jullie verwacht (gehoopt?) hadden.  
 
  Bauke, jaren geleden zijn we in een setting begonnen die nu ondenkbaar zou 
zijn; wekelijks alle beenmergen en lymfomen even doornemen aangevuld met de 
nodige (cyto)genetische achtergronden. Met bewondering en respect heb ik altijd 
geluisterd naar jouw kennis, nauwkeurigheid en inzicht. De omstandigheden 
hebben gemaakt dat we elkaar nog maar sporadisch kunnen bijpraten, maar aldoor 
was er het veilige gevoel dat wat er ook gebeurde en in welke richting het 
onderzoek ook zou gaan, jouw deur stond en staat altijd voor me open. Dank voor 
het plaats nemen in de beoordelingscommissie en voor vele jaren warme 
aandacht. 
 
  Sibrand, mijn eerste promotor, en aan de basis van dit onderzoek. Samen hebben 
we de lijnen uitgezet en zo nu en dan weer moeten bijstellen, maar het raamwerk 
is redelijk overeind gebleven. Ik weet dat jij het de laatste jaren in jouw functie als 
decaan van de medische faculteit eigenlijk veel te druk hebt om nog voor 100% te 
zijn betrokken bij dit onderzoek. Echter via Anke (of de e-mail) liet je regelmatig 
weten niet uit beeld te zijn om vaak op de valreep nog jouw visie op met name de 
discussies te willen geven. Hartelijk dank voor je support de afgelopen jaren. 
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  Philip Kluin, mijn tweede promotor, en de laatste jaren sinds het vertrek van 
Sibrand bij de pathologie ook actief deelnemend aan de verschillende artikelen. 
Telkens wanneer ik bij jou vandaan kwam waren er weer vragen beantwoord of 
liep ik juist weg met nieuwe vragen in mijn hoofd naar aanleiding van wat jij 
opmerkte of beweerde. Ik voelde me wel eens schuldig als ik had aangedrongen 
op het corrigeren van een manuscript en ik dan via de mail las dat je op, voor mij, 
onmogelijke tijdstippen in het weekend mijn werk zat na te kijken. Hartelijk dank 
voor je waardevolle ondersteuning en ik zal er een volgende keer bij vermelden 
dat het niet persé in het weekend hoeft. 
 
  Anke, mijn rots in de branding de afgelopen periode, van onschatbare waarde, 
waar ik altijd, ja werkelijk altijd terecht kon voor vragen, opmerkingen, hulp, etc. 
Je wist bij de pathologie altijd wel weer iemand te vinden die wat praktisch werk 
voor me kon doen, mij kon inwerken of helpen. Een veel gebruikte zin van je is: 
“mail me de gegevens maar, dan vraag ik wel even iemand”. Ik heb enorm veel 
bewondering voor jouw wetenschappelijke kennis maar ook voor de warme 
persoon die open staat voor een persoonlijk gesprek. Ik vroeg me laatst af; 
hoeveel versies van de verschillende artikelen jij in al die tijd hebt gelezen en 
gecorrigeerd. Ontzèttend veel. Zonder jouw hulp was dit boekje niet tot stand 
gekomen. Nogmaals Anke, heel veel dank hiervoor! 
 
  Eva, niet alleen als hoofd van de klinische tumorcytogenetica (KTC) heb jij een 
belangrijk stempel op het geheel gedrukt. Het vertrouwen dat je me gaf om te 
kunnen promoveren en de gesprekken, waarin je met me meedacht en waar nodig 
een oplossing probeerde te creëren, waren erg belangrijk. En zeker niet 
onbelangrijk, jouw verzoekjes aan Klasien om mij weer op de een of andere 
manier wat ruimte (soms letterlijk en figuurlijk) te geven om aan het onderzoek te 
kunnen werken. Om het dan vervolgens aan mijn naaste collega’s uit te moeten 
leggen dat ik (nog) niet volledig inzetbaar was voor de patiëntenzorg. Voor jou 
niet altijd de leukste klusjes maar voor mij van heel veel waarde. Hartelijk dank! 
 
  (ex)-Collega’s van de KTC; Afke, Anita, (Hanny), Itty, Joke, Leonore, 
(Margreet), Marjet, Nel, Nettie en Tineke. Voor mij bijna een soort thuisbasis die 
door de jaren heen explosief gegroeid is.Van een tweemans bedrijfje bestaande uit 
Leonore en mijzelf, tot een volledig team waarbij het wederzijdse vertrouwen en 
respect, grenzend aan warme vriendschap, de basis vormen voor een hechte 
samenwerking. Heftige discussies, over chromosoombandjes die op papier niet 
meer dan een millimeter van elkaar liggen, worden niet geschuwd. Evenals het uit 
ons dak kunnen gaan wanneer een bijna onmogelijk karyogram ontrafeld wordt. 
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Meiden dank voor alle werkzaamheden die jullie van me overnamen terwijl ik aan 
mijn onderzoek werkte, het enthousiasme, jullie support, …..gewoon dank voor 
alles. Ik hoop dat we nog vele jaren op dezelfde voet door zullen gaan.  
 
  Vooral in het begin heb ik veel steun gehad aan Jannie van Echten, die op dat 
moment zelf ging promoveren en waar ik de kunst een beetje vanaf kon kijken. Je 
gaf regelmatig aan om op de grote lijnen te blijven letten en niet te verzanden in 
details. Ik hoop dat me dat gelukt is. 
 
  Ook wil ik Charles Buys, hoofd van de afdeling genetica en Klasien Gerssens, 
hoofd van de sectie cytogenetica hartelijk bedanken voor de mogelijkheden die ze 
me hebben geboden om dit onderzoek uit te voeren. 
Medewerkers van de FISH groep onder leiding van Birgit Sikkema en de Array 
groep onder leiding van Klaas Kok wil ik bedanken voor de praktische 
werkzaamheden die ze voor me uitgevoerd hebben. Klaas, heel erg bedankt voor 
je grote bijdrage aan het testislymfomen artikel. 
 
  Bij de pathologie hebben veel mensen mij op de een of andere manier geholpen 
en een aantal namen wil ik in het bijzonder noemen: Ed, Marije, Klaas, Geert, 
Tjasso. Zowel in praktisch als organisatorisch opzicht hebben jullie belangrijk 
werk voor me gedaan. Een aantal personen die er inmiddels niet meer werken, 
zoals Ronald, Debora, Jenny, Rinny wil ik hierbij bedanken voor het uitvoeren 
van praktische werkzaamheden en voor het inwerken in de moleculaire genetica.  
And off course I would also like to thank Eugenia for all the ins and outs in a 
world called “FISH”. But also the personal talks during a coffee-break were 
always very plesent. Thanks again. 
  Om alle klinische data in kaart te kunnen brengen heb ik veel van  
Gustaaf van Imhoff’s kostbare tijd ingenomen. Ik wil je bedanken voor de wijze 
waarop je getracht hebt om mij iets van jouw uitgebreide kennis van de klinische 
achtergronden van zowel deze specifieke groep als ook andere NHL bij te 
brengen.  
 
 
  Ans en Nel, al vele jaren collega’s maar bovenal vriendinnen, ook buiten de 
muren van de cytogenetica. Ik ben erg blij dat jullie straks op 20 december als 
paranimfen aan mijn zijde staan. 
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  Mijn ouders, familie, vrienden en bekenden wil ik hartelijk danken voor de steun 
en de getoonde belangstelling gedurende de jaren dat ik met dit onderzoek bezig 
was. 
 
 
Tot slot de thuishaven, mijn gezin, mijn eigen 4 lieve mannen:  
 
  Bas, Leon en Niek, lieve schatten, jullie hebben van heel dichtbij mee gemaakt 
wat het betekent om te willen promoveren. Regelmatig deed één van jullie een 
poging om te begrijpen waar ik mee bezig was, echter dat resulteerde meestal in 
de opmerking; ik snap er geen b… van. Ik realiseer me dat het niet altijd even 
gezellig voor jullie was maar dat hoop ik na 20 december weer goed te maken.  
 
   Lieve Herman, met jou aan mijn zijde ben ik een aantal jaren geleden aan dit 
“project” begonnen. Op de achtergrond leefde je met me mee, was er om me op te 
peppen als ik het even niet meer zag zitten, en deelde in de vreugde als er weer 
een artikel geaccepteerd was.  
Ik wil je bedanken voor het samen klaren van deze klus en ik vind het ontzettend 
fijn dat we 20 december zij aan zij deze eindstreep bereiken. 
Mannen, ontzettend bedankt voor jullie onvoorwaardelijke liefde en steun!! 
 
 

Anneke 




