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Nawoord
NAWOORD
Het werk dat heeft geleid tot dit proefschrift is uitgevoerd door veel mensen waarvoor ik een
ieder erkentelijk ben. Enige mensen wil ik met name danken.
Prof. Dr. G.J.A. Offerhaus, beste Johan mijn grote dank voor je uitstekende begeleiding en
zorg die ik tijdens mijn promotieperiode heb gekregen. Het is voor mij niet eenvoudig
geweest om op het grensvlak van de moleculaire biologie en de geneeskunde alle problemen
in beide vakgebieden feilloos te doorzien en overzien. Ik weet niet of ik hierin wel geslaagd
ben. Echter, mede dankzij jouw ruime kennis, inzicht en enthousiasme is de afgelopen periode
voor mij veel leerzamer en prettiger geweest dan waarop ik vooraf had gehoopt.
Ik wil onze Rotterdamse partners van de Erasmus Universiteit, Prof. Dr. Paul Wilson en Anne
Marie Westerman hartelijk danken voor de prettige en bijzonder vruchtbare samenwerking op
het Peutz-Jeghers project. Loes van Velthuysen ben ik dankbaar voor de immer aanwezige
bereidwilligheid om de vele Peutz-Jeghers coupes te verzamelen en te beoordelen.
De goede sfeer op de AIO-kamer en de afdeling pathologie heeft er mede voor gezorgd dat ik
dagelijks met plezier naar het AMC trok. Mijn kamergenoten Patrick Sturm, Inge Baas, Metin
Tascilar, Bas van Rees en Josbert Keiler ben ik erkentelijk voor de prima samenwerking en
beschouwende koffierondes. Patrick ben ik verder dankbaar voor de regelmatige autoritten
naar Amsterdam Centrum. Josbert en Bas wil ik met nadruk danken voor de vele hulp die ik
van hen heb gehad tijdens het afronden van dit boekje. Zonder jullie hulp zouden de laatste
loodjes een stuk zwaarder zijn geweest. De overige collega's van de Amsterdam
Gastrointestinal Tumor Working Group, Mirjam Polak, Paul Drillenburg, Marjon Clement,
Alex Musier en Eric Caspers ben ik dankbaar voor het werk dat zij voor het Peutz-Jeghers en
Muir-Torre onderzoek hebben gedaan.
In retrospect had ik tijdens mijn AIO-periode over meeval niet te klagen, hetgeen er ook toe
heeft bijgedragen dat ik een mooie tijd heb gehad op het AMC.
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