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DANKWOORD D
Ongeveerr zeven jaar na de aanvang van mijn eerste baan, onderzoeker in het Nederlands
Kankerr Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, is het einddoel bereikt en is mijn proefschrift
af.. De periode waarin ik feitelijk in het NKI/AvL werkte, was leerzaam en ik houd er een
mooiee ervaring en herinnering aan over. De periode daarna stond zodanig in het teken van een
nieuwee carrière als chirurg in opleiding en als vader,

dat het wetenschappelijke werk er

nauwelijkss meer van kwam. Er is veel zinnig en onzinnig oponthoud, nodige en onnodige
vertragingg gepasseerd. Dat heeft sleet veroorzaakt aan mijn eigen enthousiasme voor de kern
vann de zaak: proefschrift afronden en promoveren. Dat het nu klaar is, geeft helaas meer nog
eenn gevoel van opluchting dan van overwinning of trots.

Well ben ik aan veel mensen dank verschuldigd. Ik heb vanuit allerlei hoeken adviezen hulp en
technischee bijstand gekregen, binnen de Groep Van de Vijver, op H6, Hl en op de Pathologie;
maarr

ook

ondersteuning

in

een

minder

tastbare

vorm,

tijdens

gesprekken

met

collega

onderzoekerss (ook arts, bioloog of nog weer anders), op de verschillende kamers met steeds
wisselendee kamergenoten. Van alle projecten, proeven en resultaten is maar een deel in dit
proefschriftt terechtgekomen. Een deel zal later wellicht nog worden gepubliceerd en veel werk
blijftt onzichtbaar.

Aann alle medeauteurs en andere hiervoor genoemde "ondersteuners", alsmede aan de leden
vann de promotiecommissie en in het bijzonder aan mijn promotor Sjoerd Rodenhuis, zeg ik bij
dezee een hartelijk dank.

Err zijn nog enkele personen die ik op deze plaats met name wil noemen:

Bestee Petra (P.M.P. Kristel), dit boek was er zonder jouw grote inzet zeker niet geweest. Ik
vondd het ontzettend leuk met je te werken en van je te leren. Je bent een geweldig aardig,
gezelligg en hartelijk mens, waarvoor dank en een dikke zoen.

Bestee Mare (Dr M.J. van de Vijver), jouw visie op begeleiden heeft de ontwikkeling van mijn
zelfstandigheidd veel goed gedaan. Ik heb grote bewondering voor je scherpte en kritisch inzicht
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enn je vermogen de kern van de zaak te benoemen. Daar kan ik niet aan tippen. Hopelijk heb
ikk er wat van opgestoken. In ieder geval heb ik het vooral met plezier ervaren.

Bestee Hans (J.L. Peterse), het was me een eer en genoegen zovele uren met de maestro
zelff achter het microscoop door te brengen. Verveling komt op jouw kamer niet voor. Jouw
bijzonderee invulling van je vak had mij bijna op andere gedachten gebracht.

Bestee Emiel (Dr E.J.Th. Rutgers) en professor Kroon (Prof. Dr B.B.R. Kroon), ik wil jullie
tenn eerste danken voor de bemoeienis met de start van mijn onderzoekswerk. Via jullie kreeg ik
dee kans om aan "iets" te gaan werken, ook al had dat in 1998 nog niet zon duidelijk
omschrevenn vorm. Als student en recent nog als chirurg in opleiding, heb ik ook het genoegen
gehadd om op de afdeling chirurgie voor en met jullie te werken. Die beide ervaringen zijn
richtinggevendd geweest in mijn carrière. Ik ben jullie dan ook in het bijzonder meer dan
erkentelijkk voor de inspiratie die ik heb kunnen opdoen in het NKl/AvL.

Lievee Meta, zoals met alles ben je ook bij de totstandkoming van dit klusje mijn grote steun.
Niett omdat we er inhoudelijk zoveel over gepraat hebben, want dat hebben we niet. Maar door
jee geduld met mijn eindeloze geploeter achter de computer (en dus niet met jou en met onze
kindjes),, met mijn te lange verhalen en anecdotes en met mijn regelmatige chagrijn.
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