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Dankwoord 

 

Na bijna 6 jaar bloed zweet en tranen is het dan  zover: “super” AIO Ronald Boonstra heeft 

zijn  proefschrift eindelijk af. Gelukkig heb ik dit niet allemaal alleen hoeven doen en ik wil 

graag iedereen bedanken die me hiermee geholpen heeft. Ik heb een leuke tijd gehad op de 

pathologie en bij de andere afdelingen waar ik rondgewandeld heb. Een aantal mensen wil 

ik in het bijzonder bedanken. 

Mijn promotor Sibrand Poppema wil ik als eerste bedanken. Hoewel je soms erg 

moeilijk te bereiken was en je vaak mijn mails met vragen, met één enkel ja of nee 

beantwoordde -wat erg lastig kan zijn als je niet weet welke vraag dan beantwoord is- heb 

je me toch op het rechte AIO-pad weten te houden en had je altijd een goed, stimulerend 

antwoord als ik een vraag had over artikelen, lymfomen en mijn proefschrift. 

Dan mijn tweede promotor, Liesbeth de Vries, bedankt voor je stimulerende 

commentaar, snelle correcties van het GCL4-MITO-artikel en de suggesties bij het 

multidrug resistentie-onderzoek, het is uiteindelijk toch iets heel leuks geworden. 

Ook mijn beide copromotores wil ik graag bedanken: Anke bedankt voor je 

kritische beoordelingen van al mijn artikelen die meestal al in fase 1 bij jou terecht 

kwamen. Je hebt mij door me soms een flinke schop onder mijn kont te verkopen (Wat ik 

soms echt nodig had) erg geholpen met m’n experimenten en schrijverij.  

Hetty, in de eerste plaats bedankt voor de introductie in de wondere wereld van 

het multidrug resistentie-onderzoek, zonder jou was ik daar allang in verdwaald. In de 

tweede plaats voor al je hulp en suggesties bij alle multidrug resistentie-experimenten, 

hetgeen uiteindelijk geresulteerd heeft in een artikel en hoofdstuk 5 van dit proefschrift 

De leescommissie professor De Jong, professor Kluin en professor Van Krieken  

wil ik graag bedanken voor de zeer snelle beoordeling  van mijn proefschrift, de planning 

was wat aan de krappe kant. 

Ik ben mijn carrière als AIO begonnen bij de medische genetica waar ik drie 

maanden heb gebivakeerd om het voor de CGH zo broodnodige karyotyperen onder de 

knie te krijgen, zonder de hulp van in het bijzonder Jannie, Trijnie en Anneke en ook de 

rest van de  afdeling cytognetica was me dat niet gelukt. Jannie ook erg bedankt voor je 

hulp bij het interpreteren van de GLC4-cytogenetica en het bekijken van de eerste versies 

van het multidrug resistentiestuk. Anneke en Eva bedankt voor alle hulp en karyotypes van 

bijna alle gevallen van SMZL, het heeft een groot stuk toegevoegd aan hoofdstuk 2 van dit 
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proefschrift. Hiebij wil ik ook Gustaaf bedanken voor zijn hulp en expertise bij het 

vergaren en interpreteren van alle klinische data van de Nederlandse patiënten voor het 

SMZL-artikel. I would also like to thank Vanessa Krause, Martin Palmer, Robert W. 

Coupland, Laith Dabbagh from the Cross Cancer Institute in Edmonton, Canada for their 

help on the cytogenetic, clinical and immunohistochemical data of the Canadian patients 

included in the SMZL article. Verder ben ik de afdeling pathologie van het Radbout 

ziekenhuis in Nijmegen erkentelijk voor het mij goed leren van de CGH-techniek en de 

FISH-groep van de Medische Genetica in Groningen voor hun expertise op het FISH-gebied 

en het leveren van de niet te kopiëren altijd werkende hybridizatiemix. Dorina, jou wil ik 

ook graag bedanken voor alle RT-pcrs en FACS-hulp bij de GLC4-experimenten die je me 

ondanks je eigen drukke AIO-schap hebt gegeven. De afdeling Interne Oncologie wil ik 

bedanken voor hun hulp bij de experimenten, die geresulteerd hebben in hoofdstuk 5 van 

dit proefschrift. 

Voordat ik de enorme waslijst van mensen bij de pathologie die mij geholpen 

heeft, ga opnoemen wil ik eerst graag mijn MLO-stagaire Alice bedanken voor al haar hulp 

bij de experimenten aan de hersenlymfomen hetgeen heeft geresulteerd in hoofdstuk 3 

van dit proefschrift. 

Ik wil graag iedereen op het O&O-lab bedanken voor hun hulp bij het onder de 

knie krijgen van immunokleuringen en het snijden van mooie vriescoupes. Ik ben nu zover 

dat ik voor dertig glaasjes coupes kan snijden en kan kleuren in één experiment met zes 

verschillende antilichamen en twee verschillende kleurmethodes. De mensen op het 

histologielab wil ik bedanken voor mijn spoedcursus paraffinecoupes snijden en strekken 

voor beginners. 

De meeste tijd heb ik tijdens mijn AIO-schap doorgebracht op het DNA-lab met al 

mijn CGH-experimenten, LOH’s, PCR’s en verdere moleculaire avonturen. Ik wil dan ook 

iedereen op het DNA-lab bedanken voor alle hulp die jullie mij hebben gegeven bij het 

uitvoeren van mijn moleculaire experimenten. Ik wil nog in het bijzonder Mirjam bedanken 

voor alle fantastisch goed gelukte CGH-preparaten, ik kan je als CGH-specialist van harte 

aanbevelen bij iedereen die nog eens een CGH wil gaan doen. Klaas wil ik bedanken voor 

de hele series Igpcr die je voor mij gedaan hebt. Daarnaast Jelle ook bedankt jij hebt ook 

een aardige steen bijgedragen aan al die pcr’s. Verder wil Eugenia bedanken voor haar c-

myc-FISHjes, Lorian en Tjasso voor het snijden en kleuren van al die hersenlymfomen en 

SMZL-coupes en Jane voor alle EBERS.  
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Verder wil ik natuurlijk alle AIO’s bedanken voor de gezellige tijd. In het bijzonder 

de AIO’s van het eerste uur, Annemieke, Ester en Marc (hoewel nu alweer tijdje ex-AIO) met 

wie ik menig “wetenschappelijke” discussie heb gehad over de soms toch erg moeilijke 

“stone”-puzzels. Alle “oude” AIO’s (die nu wat verspreid zijn over het ziekenhuis en de 

rest van de wereld), André, Boudewijn, Arleen, Brigitte, Judith, Jola en Bauke. Jullie hebben 

het allemaal een tijdje uitgehouden in onze AIO-kamer annex veestal, die meestal erg 

gezellig en druk was. Mijn nieuwe kamergenoten Lydia, Martin, Inge en Andrea bedankt 

voor jullie geduld met deze AIO en de rest van de AIO’s veel geluk met jullie 

promotieperikelen, het einde is in zicht. 

Mijn paranimfen Marc en Marco wil ik natuurlijk niet vergeten. Marc ik wil je graag 

bedanken  voor je vriendschap, onze wekelijkse fitnessuurtjes en niet te vergeten onze uit 

de hand gelopen en voor de meeste mensen niet te snappen hobby, het spelen van het 

meeste briljante en simpele strategie- computerspel Planetarion. Marco je zult altijd mijn 

“kleine” broertje blijven ook al ben je een kop groter dan ik. Ik vind het erg fijn dat je mijn 

paranimf wilt zijn. 

Ik wil mijn familie en schoonfamilie, Wia, Anne, Hilde, Bart heel erg bedanken voor 

alle steun en voor jullie interesse in mijn AIO-schap. Verder ben ik ook blij dat Agmar en 

Anne mijn AIO- periode  hebben ondersteund met raad en daad. Ook de biologen, Paulo, 

Barbara en Namkje mogen niet ontbreken in dit rijtje. Namkje, jij vooral ook bedankt voor 

de goede adviezen, die ik altijd van je kon krijgen, omdat jij net even verder was dan ik. 

Mam, jou wil ik bedanken voor het feit dat je er al mijn hele leven voor me bent en dat je 

me mijn hele leven gesteund hebt in de keuzes die ik heb gemaakt. Ik draag dit boekje op 

aan Papa, die ondanks de korte tijd dat hij bij ons was toch een erg grote invloed heeft 

gehad op mijn keuze om biologie te gaan studeren en mijn interesse in het oncologisch 

onderzoek., hij zou trots op me zijn geweest. 

Als laatste wil ik de op dit moment allerbelangrijkste in mijn leven, mijn pief 

Sannie bedanken. Zonder jou had ik dit nooit voor elkaar gekregen, ik ben zo ontzetend 

blij dat je er altijd, zelfs in moeilijke tijden, voor me bent geweest en me er doorheen hebt 

gesleept. Ik ben intens gelukkig dat je mijn vrouw bent en dat we binnenkort een kindje 

krijgen.  


