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DANKWOORD 
 
 
Eindelijk is het zover en is de promotie in zicht! 
 
Casper van Eijck, beste Cas, voortreffelijk chirurg, maar ook een goede wetenschapper. 
Aan de bar, in Cambrinus met Jet werd het idee geboren dat ik onderzoek bij je zou doen. 
Aanvankelijk zou dit klinisch onderzoek betreffen naar mammacarcinoom, maar vanwege de 
verhuizing van de mammachirurgie naar de DDHK, werd het fulltime basaal onderzoek in 
het lab. Het was wel even wennen in het begin, de overstap van de kliniek naar het lab. 
Maar als er perioden waren dat ik het onderzoek iets ‘te basaal’ vond, wist je me altijd weer 
enthousiast te maken. Bedankt voor de mogelijkheid die je mij geboden hebt en je steun 
daarin, ook bij mijn carriere switch. Met de ‘van Eijck groep’ was het altijd gezellig, ik mis de 
congressen met gezellig eten en tussendoor kaarten (helaas om echt geld...) wel! Trouwens 
wanneer geef je weer een BBQ?  
 
Professor Jeekel, een echte gentleman, vol energie en altijd inspirerend. Bedankt dat ik bij u 
mag promoveren. 
 
De kleine commissie, Professor Kuipers, Professor Sonneveld en Professor Tilanus, 
bedankt voor het beoordelen van het manuscript en het voeren van oppositie. Professor 
Eggermont, helaas kunt u niet aanwezig zijn bij mijn verdediging, maar desondanks bedankt 
voor het beoordelen van het manuscript.  
 
Leo Hofland, veel over het basaal wetenschappelijk onderzoek heb ik van je geleerd en de 
discussies waren zeer leerzaam. De samenwerking met het interne lab was voor mij 
onmisbaar. Bedankt! 
 
Wim Sluiter, de ROS-man, lange en interessante discussies zijn gevoerd over de ROS. 
Altijd stond je klaar om te helpen. Bedankt voor je tijd en kennis! 
 
Peter Koetsveld, als er weer eens iets met het kweken mis ging (gist, schimmel?), kon ik 
altijd bij je terecht. Mijn dank daarvoor! 
 
De onderzoekers van de ‘van Eijck groep’, in het bijzonder Arend Aalbers, Helma van 
Grevenstein, Amir Mearadji, Hans Smeenk, Sander ten Raa, Gerhard van het Hof, Hans 
Christiaan van der Wal en Jill van der Zee, bedankt voor de samenwerking en gezelligheid 
op het lab, daarbuiten en de congressen! 
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Ook de ´niet van Eijck – onderzoekers´ op het lab en in het  Z-gebouw, tussen de 
experimenten en het schrijven zaten vele kopjes koffie en appelflappen met jullie. Ook na 
werktijd veel gezelligheid met de collega’s van het Erasmus MC. Bedankt voor de 
gezelligheid en discussies! 
 
Lieve paranimphen Petra en Ellen, ben blij dat jullie deze dag naast mij staan, blij met zulke 
goede vriendinnen. Ook jij Ingrid. Straks eerst een caiparinha!  
 
Lieve pap en mam en Ashok, zonder jullie liefde en steun was ik nooit zover gekomen. Ik 
hou van jullie! 
 
Verder iedereen die ik niet bij naam heb genoemd, maar zeker niet ben vergeten,  bedankt! 
 
 
 


