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Paraaaah! Het boekje is af! Het was een hele klus, maar achteraf gezien was het zeer de 
moeite waard. Ik ben heel blij met het bereikte resultaat en hoop dat velen met mij zijn (of 
dat ze tenminste de plaatjes met plezier zullen bekijken). 
Het promoveren heb ik natuurlijk niet alleen gedaan. Bij deze bedank ik iedereen die een rol 
heeft gespeeld in mijn promotieonderzoek. Met name wil ik Ody en Harrie bedanken. Samen 
met Hilda was ik de eerste AIO bij Ody haar werkgroep en de eerste AIO bij Harrie als 
professor. Op deze primeur ben ik best trots en ik waardeer het zeer dat jullie mij een kans 
hebben gegeven om van dit onderzoek iets te maken. Dankzij jullie heb ik veel geleerd, hoe 
met literatuur om te gaan, hoe besprekingen te houden, maar vooral ook hoe het 
wetenschappelijk onderzoek in elkaar zit. Ody, al hebben we wat strubbelingen gehad, 
uiteindelijk heeft dit tot een mooi boekje met goede resultaten geleid en kunnen we deze 
promotie met een glimlach afsluiten. Harrie, ik vond het fijn besprekingen met je te houden 
en ben je zeer dankbaar voor je inzet en geduld. 
Verder wil ik alle collega’s bedanken voor de technische steun, want zonder hen was ik niet 
zover gekomen. Willy L, met jouw GFP-cellijnen hebben we vaak de show gestolen en 
hebben we twee papers kunnen publiceren. Bedankt voor al je steun! Maria vW, het was fijn 
dat je de BRCA1 experimenten hebt gedaan. Mede dankzij jou, Willy L en Krzysztof ligt er 
nu een mooi Oncogene paper klaar! Krzysztof, I would like to thank you for the initiation of 
the BRCA1 project. It was a pity that the constructs did not work out, and that you decided to 
leave our group. However, there were good results as well and by merging our data, we 
together got a paper accepted in Oncogene! At last, Florian and Maria R, thanks for the 
Hsp70-EYFP construct. Those experiments gave nice and surprising results that lead to 
another nice paper as well. 
Tijdens mijn promotie heb ik veel microscopische experimenten verricht en heb dit met veel 
plezier gedaan. Gert, van jou heb ik wel het meeste geleerd van confocale microscopie. 
Bovendien heb je me vaak tussen je eigen collega’s in gepland zodat ik overnacht opnames 
in Rotterdam kon maken. Ik vond het altijd erg leuk om samen het experiment in te zetten en 
stel het zeer op prijs dat je zoveel tijd voor me vrij hebt gemaakt, bedankt daarvoor! Ook in 
Groningen wil ik een aantal mensen in het bijzonder bedanken: Theo, bedankt voor al je 
uitleg en hulp bij de confocale microscoop. Han, Bert, en de rest van jullie groep, dankzij 
jullie heb ik mooie plaatjes kunnen maken met de elektronenmicroscoop, bedankt voor de 
hulp en uitleg! 
Verder zal het niemand verbazen als ik zeg dat ik op het lab een zeer leuke tijd heb gehad 
bij Straling en Stress Celbiologie. Ik wil iedereen van het lab bedanken voor het nuttige 
overleg en de leuke sfeer (ook naast het werk!): Bart, Rita, Jeanette, Hette, Willy L, Maria 
vW, Maria R, Jurre, Michel, Floris, Martha, Isabelle, Willy V, Piet, Tineke, Rob, Kei, Annet, 
de Stamcelbiologen en verder iedereen die ik vergeten ben te noemen. Vooral wil ik Rita 
bedanken; je bent een hele steun voor me geweest en ik vind het leuk dat je mijn paranimf 
bent! Alhoewel jullie al weg waren voordat ik mijn proefschrift ging afronden, wil ik ook jullie 
bedanken, Hilda, Florian, Bianca, Klaske, Alena, Anita M, Annette vA, Femmy, Riekje, Ruud, 
Marco en Annemieke vD, voor alle gezelligheid tijdens deze 4 à 5 jaren! 
Tenslotte wil ik het thuisfront ook bedanken. Christer, je bent een hele lieve vriend. Ik ben 
blij met je samen te zijn en dat je me deze jaren zeer begripvol gesteund hebt! Papa en 
mama, ik vind het fijn dat jullie met me mee geleefd hebben. Petra, als vriendin zeer gezellig 
en vertrouwd. Als zus ben je altijd mijn grote voorbeeld geweest en ik ben er trots op dat 12 
oktober de rollen zijn omgedraaid: ik de promovendus en jij de paranimf! 
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