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Alone we can do so little, together we can do
so much.
– Helen Keller
Ook dit proefschrift zou niet tot staat zijn gekomen zonder de steun van velen.
Ik wil graag iedereen hartelijk bedanken voor al de kennis, steun, tijd en energie
die jullie met mij hebben gedeeld om dit project samen af te maken!

Promotieteam
Beste Renske, waarschijnlijk heb je in het begin toch wat twijfels gehad over
iemand zonder een biomedische achtergrond. Ik ben ontzettend dankbaar dat
jij mij toch een kans hebt gegeven. De afgelopen jaren had ik het erg naar mijn
zin gehad en ik zal altijd met genoegen aan mijn promotietijd terugdenken. Ik
hoop dat jij er ook zo op terugkijkt! Na het vertrek van Saskia begonnen we
intensiever samen te werken op een hele prettige manier. Je enorme parate
kennis en geheugen is bewonderingswaardig. Je liet ons regelmatig versteld
staan door precies de data uit een oud artikel te reproduceren. Maar bovenal
ben ik het meest geïnspireerd door je onverwoestbare optimisme, je talent
om na tegenslagen nog gedrevener verder te gaan en je vermogen om ook de
positieve kanten van minder mooie resultaten te zien. Je hebt je hoogleraar titel
meer dan verdiend en het is mij een eer om als eerste (officiële) promovenda
onder prof. dr. Steenbergen te promoveren!
Beste Saskia, vooral in het begin van mijn promotietraject is je begeleiding
onmisbaar geweest! Wilting et al. noemden we ons toen stiekem. Sinds je
vertrek naar Rotterdam word je waardevolle kennis en frisse blik erg gemist
binnen de MPA. Gelukkig had ik nog een wekelijkse telefoondate met jou en
waardeer het zeer dat je altijd betrokken bent gebleven bij dit project! Naast je
wetenschappelijke input was het heel fijn om af en toe met iemand te praten die
zowel de nodige inzicht als een beetje afstand had ;) . Net als Renske beschik jij
over een talent om uit ogenschijnlijk mindere resultaten toch nog iets positiefs
te vissen. Of je dat altijd al kon of tijdens jouw promotie van Renske hebt geleerd
ga ik waarschijnlijk nooit weten . Maar het heeft me enorm gemotiveerd. Ook
hiervoor bedankt!
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Beste Chris, als beginnende promovenda stond ik versteld van de vele zaken
waar rekening mee gehouden moet worden bij een klinische studie. Jij bent als
klinische deskundige onmisbaar in mijn promotieteam en ik heb dan ook veel
van je opgestoken! Vaak heb ik als bioloog een net wat andere insteek, maar
met jouw input hebben we er altijd een mooi en klinisch relevant verhaal van
kunnen maken. Daarnaast heb jij me op de beruchte woensdagochtenden altijd
aangespoord om Nederlands te leren. Daar was ik niet altijd even blij mee, maar
toch schrijf ik dit nu in het Nederlands. Missie geslaagd, zou ik zeggen . Het
was ook altijd gezellig om met jou even bij te kletsen. Bedankt voor al je inzet!
Beste Peter, bijzonder jammer dat je dit niet meer meemaakt, maar in gedachte
ben je er gewoon bij! Vooral op promoties ben jij nog altijd het onderwerp van
gesprekken. We denken met nostalgische gevoelens terug aan jouw enorme
moleculaire kennis, maar vooral je brede grijns en vrolijkheid. Ik herinner me
goed dat je tijdens mijn sollicitatiegesprek nog grappen vertelde en zo mijn
spanning enigszins wegnam. Hartelijk dank voor jouw bijdrage aan dit project.

Promotiecommissie
Geachte prof. dr. Ruud Brakenhoff, prof. dr. John Martens, dr. Michiel Pegtel, dr.
Linda Smit en dr. Adriaan van den Brule, hartelijk dank voor het beoordelen van
mijn proefschrift en uw deelname als oppositie tijdens mijn verdediging. Dear
Dr. Heidi Lyng, many thanks for assessing my thesis and for being a member of
my PhD committee.

Co-Auteurs
Beste Daniëlle, ondanks je beruchte drukke agenda was je altijd bereid om even
te overleggen en super snel in het opsturen van feedback van de manuscripten.
Indrukwekkend hoe goed jij alle klinische studies kent en daar heeft het eerste
gedeelte van dit proefschrift vooral van geprofiteerd! Beste Maaike en Nienke,
bedankt voor jullie hulp met het verzamelen van waardevolle samples! Maaike,
het was erg gezellig met jou en Renske in ons ‘bescheiden’ appartementje in
Chicago tijdens de AACR!

Team Statistiek
Beste Mark en Wessel, het is moeilijk om te begrijpen wat er in jullie hoofden
omgaat, maar juist daarom is jullie biostatistische kennis onmisbaar geweest
voor dit project! Dear Putri, not only your expertise in statistics and your fluency
in R were valuable allies during my PhD project. You were a highly appreciated
roomie and I enjoyed our conversations a lot, which were - fortunately - not
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always about statistics and R. I’m glad you found happiness in Indonesia,
although I’d love to see you back in Europe . Dear Viktorian, thanks a lot for
all your efforts concerning our joined paper. I think it’s a prime example for
the interface between bio- and statistics! Dear Iuliana, thanks a lot for your
analyses of the TCGA data and the nice conversations as part-time roomie. All
good luck in Sweden!

The A Team
Lieve Annelieke, lieve Annina, wat ben ik blij om met jullie aan mijn zijde te
promoveren! Als celkweek en PCR experts zijn jullie echt onmisbaar voor de MPA
en waren jullie ook voor mij altijd het eerste aanspreekpunt voor lab gerelateerde
vragen. Daarnaast hebben jullie een groot gedeelte van de mooie resultaten in
dit boekje zelf samen gepipetteerd. Het gebeurde niet zelden dat ik 1.17 binnen
liep voor een korte vraag en pas veel later weer vertrok. Met jullie is het altijd
lachen! Annelieke, je barst van de energie! Soms ben je zo enthousiast aan het
vertellen dat het moeilijk is om je te volgen. Je weet altijd precies wat je doet. Ik
waardeer je eerlijkheid en mis onze gezellige bijpraatmomenten op de celkweek!
Annina, jij bent niet alleen bij bijna elk project betrokken, maar ondanks een heel
drukke korfbalagenda ben je ook bij ieder buitenwerks evenement aanwezig.
Samen hebben wij de NKI borrels gecrasht en hadden een leuke roadtrip naar
Antwerpen (je melkconsumptie ga ik nooit begrijpen ;) ). Stiekem ben je meer
een avonturier dan je beseft . Lieve A team, bedankt voor jullie harde werk,
de fijne samenwerking, onze waardevolle koffiemomentjes, en natuurlijk jullie
steun in de afgelopen jaren en als mijn lieve paranimfen!

Collega’s
Beste collega’s, de afgelopen jaren waren gelukkig niet alleen maar hard
werken, maar ook een heel gezellige tijd waaraan ik altijd met veel plezier zal
terugdenken. Ik heb erg genoten van de leuke sfeer, alle traktaties (om welke
redenen dan ook), de WIDM poule (en de daarbij horende MPA moltalk), de
partijtjes tafeltennis in 1.06 (vooral in de zomer om even weer op te warmen
van de airco), M&M’s en cola tastings, alle borrels, uitjes, etentjes en nog meer
traktaties. Een extra dikke gezelligheidsdank gaat hierbij aan alle roomies (1.10
en 1.14)! Jullie bleken bijzonder bang voor dalende suikerspiegels. Ik weet zeker
dat ik in mijn tijd op het CCA meer M&M’s heb gegeten dan in de rest van mijn
leven bij elkaar!
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Alle MPA (ex-)collega’s, Angelina (met je gedrevenheid ben je een echte winst
voor de MPA!), Dénira, Divera, Dorian, Douwe, Linping, Marco, Marije, Marinda
(verjaardagsbuddy ), Marjolein en Martijn (bedankt voor jullie hulp met het
opsporen en verzamelen van samples!), Mark, Rick, René, Robert, Sylvia (ik
ben benieuwd hoe lang mijn samples jouw opruimbeurten gaan overleven ),
Timo en Zuzana, hartstikke bedankt voor jullie behulpzaamheid en de erg
gezellige tijd! Beste Saskia (C.), ja, jij hoort er inmiddels gewoon bij  Met jou
even bijkletsen was niet alleen heel gezellig, maar met je eerlijke en open aard
heb je altijd tot een frisse blik geleid! Heel veel succes nog met de fusie AMCVUmc! Hanne, it was great to get a glimpse at your Norwegian way of life and to
meet little Ludvig! Motherhood suits you! Come back to NL many more times!
Manuela, I enjoyed catching up with you in Manchester and Amsterdam! Good
luck with your PhD and everything that follows!
Natuurlijk wil ik ook alle (voormalige) PhD studenten bedanken die met mij
in deze promotie-achtbaan hebben gezeten. Wina en Barbara, wat was het
gezellig om met jullie op een kamer te zitten! In de pre-baby tijdperk hebben
we op vrijdagmiddag vaak een fles wijn opengetrokken en alle andere collega’s
voor een vrijmibo in 1.10 uitgenodigd! Naast bepaalde frustraties deelden wij
gelukkig ook leuke dingen zoals de mooiste R kleuren of onze overwinningen,
die we altijd met een nieuwe zak M&M’s vierden. Ik wens jullie heel veel succes
met jullie nieuwe uitdagingen! Desiree, als roomie verscheen je vaak heel
eventjes om ons vervolgens weer met een nieuwe zak snoep achter te laten
. Ik bewonder je doorzettingsvermogen waarmee jij je PhD hebt afgemaakt!
Verder wil ik graag de oude PhD genoten, Lise, Roos, Marjolein, Nicole en
Wieke, de roomies en mede-borrelaars, Ramon en Sander, de nieuwe generatie
‘AIO’s van de overkant’, Frederique, Nikki, Rianne en Stèfanie, zoals de frisse
wind op het CCA, Lisanne en Birgit bedanken voor de goede samenwerking, de
interessante gesprekken en vooral de erg fijne tijd! Ik wens jullie veel succes met
jullie nieuwe banen en/of jullie promotieonderzoek! Nikki, ik heb genoten van
onze nachtelijke WhatsApp sessies en onze mama-dates!
Mijn voormalige studenten, Brandon en Iris Junior, bedankt voor jullie hulp en
de mooie data voor het miR-9 project! Ik vind dat we er een mooi paper van
hebben gemaakt! Daarnaast vond ik het erg fijn om jullie te mogen begeleiden
en heb ik er zelf ook heel veel van geleerd! Marieke, ook jij bedankt voor je inzet
en de prettige samenwerking! Ik wens jullie drieën nog heel veel succes met
jullie verdere loopbaan!
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Stiekem horen ook jullie gewoon bij de MPA: team Self-screen, Arno, Bart (je
studie kennis is onmisbaar!), Maarten, Saskia, Sylvia (je nieuwe collega’s zullen
je hartelijk lach ook vast waarderen ) en Wim, ook jullie bedankt voor de fijne
tijd, de goede samenwerking en jullie interesse!
Daarnaast wil ik iedereen van de TP (inmiddels Gerrit Meijer groep) graag
bedanken voor de leuke tijd, waarvan eigenlijk maar een heel klein gedeelte op het
CCA plaats vond . Annemieke (super gezellige ex-roomie), Beatriz, Gosia (jak
ci minął dzień?), Marianne, Margriet, Remond (Affligem en loopbaangesprekken
zijn wel een goede combinatie) en Rinus (15 uur fruit buddy), ik heb erg genoten
van alle skate en squash sessies, picknicks, bostheater- en sushi-avonden, maar
vooral van de gezellige borrels, waar ik tot de dag van vandaag nog graag bij
aansluit! Het was ook erg fijn dat jullie Sandra en mij tijdelijk adopteerden voor
de Zuiderzeeklassieker!
Beste collega’s van de TGAC, Bauke, Christian, Daoud, Dirk, Erik, Jos, Marit,
Matias (jij bent er ook bijna ), Paul, Phylicia, Reno (jammer dat we niet
nieuwe collega’s zijn geworden) en Stef, bedankt voor alle bijkletsmomenten en
de goede sfeer! Roomies, Hedde (heb je al een nieuwe secretaresse?), Irsan,
Jamie, Martijn, Tanya en Tjitske (het was erg fijn om co-zwanger te zijn ),
bedankt voor de leuke gesprekken en de ontelbare calorieën. Veel succes nog
met jullie onderzoek!
Verder wil ik graag Sander (Santje 2) bedanken voor het fijne roomie-schap (je
plant was een prima kerstboom ), Monique voor de gezelligheid op het lab,
Helma en Leontien voor de gezelligheid buiten het lab, en Joyce en Tamarah
voor de leuke praatjes.
Beste Severien en Jade, het was erg gezellig met jullie in Kaapstad! Daarnaast
vond ik het heel leuk om een keer een promotie in Antwerpen bij te wonen (ook
als we het begin gemist hebben, excuses hiervoor)! Ik wens jullie nog veel succes
met jullie onderzoek!

Vrienden, Freunde, Friends
Lieve Anne, Saaantje en Maris. Eerst collega’s, dan vrielega’s en inmiddels
gewoon vrienden. Jullie hebben mijn promotietraject meegemaakt, vanaf dag
één, en van al mijn vrienden snapten jullie mijn werk het best. Maar gelukkig
ging het niet altijd over werk en hebben we ook veel samen beleefd: borreltjes,
etentjes (samen hebben we echt letterlijk kilo’s aan sushi vernietigd), tripjes en
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andere (soms sportieve) activiteiten. Jullie hadden begrip voor mijn hoogte- en
dieptepunten en zorgden daarnaast voor de nodige afleiding! Ik kijk uit na alle
toekomstige happenings!
Liebe Freunde, nah und fern, danke für die schöne Zeit mit euch, die immer viel
zu kurz ist, für euer Interesse an meiner Doktorarbeit und eure Verlässlichkeit in
jeder Lebenslage! Liebe Nine, unsere Freundschaft hat sich mit der Technologie
entwickelt: Früher haben wir uns seitenlange E-Mails geschrieben, inzwischen
geht es fast gar nicht mehr ohne die tägliche Dosis WhatsApp . Du bist immer
für mich da und in den letzten 12 Jahren haben wir alle Hoch- und Tiefpunkte
miteinander durchlebt. In der Zukunft gibt es hoffentlich keine Anlässe für
Schokomousse, und stattdessen noch mehr Gründe zum Anzustoßen. Liebe
Dodo, unsere Freundschaft ist so beständig wie die Berge, in die es dich
verschlagen hat. Obwohl wir so weit entfernt leben, schaffen wir es zum Glück
uns erstaunlich oft zu sehen! Liebe Tami, Jannika, Annika, Dani, Marlene, lieber
Flo, Martin und Vickie, danke für die wertvollen Stunden mit euch (sowohl live
als auch am Telefon)! Lieber Jan, danke für die grandiosen Abende auf dem
Woonboot! Wir vermissen dich sehr! Liebe Dani, lieber Roy, neulich noch zu
viert und auf einmal zu sechst. Nog meer gezelligheid dus . Heel veel geluk
in Westzaan! Lieve Hessel, niemand weet zo goed als jij hoe fijn het is met zo
iets eindelijk klaar te zijn . Bedankt voor je interesse in onze proefschriften, je
besmettelijke enthousiasme en de gezelligheid! Beste Wieteke, Daniël, Renske,
Joab, Martijn en Kimmy, ook jullie bedankt voor de gezellige tijd! Dear Guillem,
Remi, and George, who would have thought that we all end up doing a PhD? Our
Brouwerij’t IJ evenings seem like ages ago! Thanks for letting me be part of your
refreshing conversations!

Familie
Lieve Wei, Sinking en Jacgel, bedankt dat jullie mij zo hartelijk in jullie familie
hebben opgenomen! Jullie staan er altijd voor ons klaar en zorgen vooral ervoor
dat we niet verhongeren . Bedankt voor de gezellig etentjes en jullie enorme
liefde voor Pauline!
Liebe Oma, lieber Opa, eure Unternehmungs- und Reiselust kennt kein Alter
und ist eine Inspiration für mich! Oma, ich freue mich immer sehr über deine
netten Nachrichten! Opa, danke, dass du deinen Lehrauftrag auch gegenüber
der jüngsten Generation erfüllst und den Kleinen die wirklich wichtigen
Kompetenzen, wie Teller drehen und Flaschen öffnen, näherbringst.
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Liebe Lisa, liebe Anne, was bin ich froh zwei so tolle Schwestern zu haben!
Wir waren uns vielleicht nicht immer einig und unsere Lebensentwürfe
unterscheiden sich in mancher Hinsicht, aber ich bin unglaublich stolz auf
euch. Lisa, es ist bewundernswert mit welcher Gelassenheit du deine Familie
managest und nie aus der Ruhe zu kommen scheinst! Anne, ich finde dich
unglaublich mutig und kann noch viel von dir lernen! Danke für euer Interesse
an dieser Doktorarbeit und dafür, dass ihr mich stets daran erinnert habt was
wirklich wichtig ist! Thomas und Marcel, ich freue mich, dass ihr zur Familie
gehört! Zusammen mit Jack gebt ihr ein lustiges, aber erstaunlich passendes
Schwiegerbrüder-Trio ab. Marie, Felix, Max, Noah, Lars und Lukas, ihr Großies
und Kleinies, ich bin immer wieder erstaunt darüber was ihr alles könnt und
wisst! Unsere Großfamilienausflüge finden zwar nicht oft statt, sind dafür aber
umso schöner! Danke für die tolle Zeit mit euch! Ich würde mich übrigens sehr
freuen, wenn ihr alle mal wieder zum Frühstück vorbeikommt ;) .
Liebe Mama, lieber Papa, ihr habt mich meinen Weg gehen lassen. Bei jeder
Entscheidung habt ihr mich unterstützt und ihr standet immer zu 100% hinter
mir. Eure Fürsorge kennt weder Grenzen noch Distanzen. Ich bin euch unendlich
dankbar für eure Unterstützung, euer Vertrauen und dafür, dass ich mich
jederzeit auf euch verlassen kann. Ich hab euch unglaublich lieb! Lieber Andy,
liebe Ilse, mit euch ist es immer lustig! Ich freue mich auf viele weitere Rühreier
„Andy-Spezial“ und das ein oder andere Gläschen Wein ;) .
Pauline, mein kleiner Schatz. Ich bin so froh, dass es dich gibt! Mit deinen
großen Augen und deinem hübschen Lächeln verzauberst du die Welt! Ich liebe
dich so sehr und bin wahnsinnig stolz auf dich!
Jack, mein großer Schatz. Wat zijn we gek! Tegelijkertijd promoveren! Desondanks
je met je eigen PhD issues te maken had ben je er altijd voor mij geweest, heb
je me gesteund en naar me geluisterd, heb je de grote en kleine overwinningen
met mij gevierd en heb je me tot lachen gebracht op momenten waarvan ik niet
dacht dat het kon. Bedankt voor je onvoorwaardelijke steun, maar natuurlijk ook
de erg fijne tijd met je! Vorig jaar zijn uit ons twee dan drie geworden, waren we
bezig met het afmaken van ons proefschriften en het vinden van en beginnen
met onze nieuwe banen. We hebben een spannende tijd achter de rug, maar
samen konden we het aan! Voor nu heb ik erg veel zin in ons PhD-Moon, die
hopelijk ooit zal plaats vinden. En daarna zien we wel wat het leven nog allemaal
voor ons heeft bedacht. We gaan ons zeker niet vervelen . Ik hou van jou!
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