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Dankwoord
Een promotietraject is uiteraard iets wat je niet alleen doet. In de afgelopen 10 jaar 
zijn er een boel mensen geweest die bijgedragen hebben aan het tot stand komen 
van dit proefschrift en een aantal daarvan zou ik hier graag bij naam bedanken. 

Ten eerste natuurlijk Prof. E.M.D Schuuring. Beste Ed, Vanaf het begin van dit 
promotietraject in december 2005, heb je me de wetenschap door jouw ogen 
laten zien. Ik heb enorm veel geleerd over hoe complexe problemen in kleine 
stukjes op te delen en hoe vervolgens deze kleine stukjes te analyseren om tot 
een goede eindconclusie te komen. Dit analytisch denken is een vaardigheid die 
ik ook nu, buiten de wetenschap, dagelijks gebruik. Ik ben blij dat je gedurende dit 
traject professor bent geworden, waardoor je ook officieel mijn 2e promotor kon 
worden.  Verder wil ik je bedanken voor je eindeloze geduld in dit lange traject. 

Prof. J.A. Langendijk. Beste Hans, Het doen van onderzoek op het raakvlak van 
het biologische en het klinische is iets dat mij vanaf het begin gefascineerd 
heeft. Jouw eindeloze kennis van de kliniek en de methodes die bij klinisch 
onderzoek horen, hebben mij enorm geholpen. Ik ben er dankbaar voor dat ik 
de mogelijkheid heb gekregen om op deze eerste geldstroom AIO positie deel te 
nemen aan dit onderzoek. Toen ik binnen kwam als bioloog was de klinische kant 
van het onderzoek mij volledig vreemd, maar gedurende het onderzoek heb ik het 
me, mede dankzij jou, steeds meer eigen kunnen maken. 

Dr. J.E van der Wal. Beste Jacqueline, ik denk dat we met z’n tweeën tienduizenden 
coupes bekeken hebben. En hoewel dat voor de buitenstaander misschien klinkt 
als een enorme hoeveelheid, heb ik dat zo niet ervaren. Het was altijd leerzaam 
en gezellig om weer een uurtje of twee coupes te kijken. Je hebt me heel veel 
geleerd over de pathologie, IHC kleuringen, tumormorfologie, maar misschien 
nog wel belangrijker, je hebt me geleerd om het geheel een beetje in perspectief 
te zien. De notie dat je goed kan zijn in wat je doet en er plezier in kan hebben, 
zonder dat het gelijk je hele leven over hoeft te nemen, iets ik wat ik altijd erg in 
je gewaardeerd heb, en wat ik ook in mijn eigen leven probeer mee te nemen. 

Van dit hele proefschrift was niks gekomen zonder twee personen. Lorian Slagter-
Menkema en Mirjam Mastik. Jullie kennis van technieken, en van het opzetten 
van experimenten heeft me enorm veel geleerd. Veel van het werk wat ik dit 
proefschrift staat is direct door jullie uitgevoerd, maar bijna alle data waren er 
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zonder jullie hulp niet gekomen. Ik ben jullie enorm dankbaar voor jullie inzet en 
hulp. Lorian, ik weet dat het verschil in onze werkstijl bij tijden wat strubbeling 
heeft gegeven, maar ik ben blij dat we daar ook altijd weer overheen gekomen 
zijn. Terwijl ik dit schrijf kijk ik naar mijn bureau en snap ik waarom het soms 
ingewikkeld kan zijn om een lab en celkweek ruimte met mij te delen. Ik heb diep 
respect voor de passie die je in je werk stopt en ben blij dat je mijn paranimf 
wilde zijn. Mirjam, je rustige en gecontroleerde manier van werken maakte onze 
samenwerking altijd erg plezierig. Jullie beiden, bedankt voor de samenwerking. 

Mijn kamergenoten over de jaren. Johan Gibcus, Marije Booman, Mirjam Boelens, 
Michiel Schrijvers, Jasper Wachters, L.J. Melchers, Jan Lukas Robertus. Het was mij 
een waar genoegen om met jullie deze jaren te kunnen delen. De mix van biologen 
en medici hield het altijd interessant op de kamer, zowel in de wetenschappelijke, 
als in de niet-wetenschappelijke discussies. 

Verder mijn stagaires, Paul, Willemien, Maarten, Joke en Aicha. Het werk dat jullie 
gedaan hebben voor jullie afstudeeropdrachten heeft zeker bijgedragen aan dit 
proefschrift. Ik hoop dat ik jullie wat heb kunnen bijbrengen.

Mijn ouders, ik wil jullie bedanken voor de liefde, de wijsheid en de vrijheid 
waarmee ik opgevoed ben. Het kritisch denken dat nodig is voor de wetenschap, 
is iets dat ik met de paplepel ingegoten heb gekregen. En die vroege vorming is 
essentieel. Verder is mijn dank ook groot voor de steun die jullie over de afgelopen 
10 jaar hebben gegeven en toch ook voor de vragen in de meer recente jaren, of 
het ooit nog af ging komen. Soms was dat toch het beetje extra druk dat ik nodig 
had om me er nog een keer voor in te zetten. 

Wiebke, mijn meisje, zonder jou had ik de eindstreep niet gehaald. Dank voor je 
steun en liefde en de trap onder mijn kont die ik af en toe nodig had. Je hebt het 
hele promotietraject vanaf het begin tot het einde met me meegemaakt en ik 
weet dat er tijden zijn geweest dat ik er niet de makkelijkste door geweest ben. 
De lange weken werken en vervolgens nog aan mijn proefschrift schrijven in de 
weekenden heeft het op momenten moeilijk gemaakt om ook nog aan ons toe te 
komen. Thanks for putting up with me.

Allemaal bedankt voor de hulp bij het tot stand laten komen van dit boekje. 

Wouter Pattje, februari 2016



128




