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Dankwoord (ackowledgments)
Als ik dit schrijf ben ik wel erg blij dat het einde van het promotietraject
in zicht is. Werken aan je proefschrift combineren met drukke baan in
de VS zal ik niemand aanraden, maar uiteindelijk ligt het resultaat dan
hier. Onderzoek doen doe je nooit alleen en graag wil ik hierbij de mensen
bedanken die mij hebben geholpen bij het maken van dit proefschrift.
Allereerst mijn Promoter Prof. Dr. Elisabeth G.E. de Vries. Beste Liesbeth,
onder jouw supervisie kreeg ik de mogelijkheid om promotieonderzoek te
doen bij de Medische Oncologie. Je wist altijd de grote lijnen te overzien en
op deze manier het onderzoek in goede banen te leiden. Ik kon bij je terecht
als ik hulp nodig had en dan was er altijd snel een oplossing te vinden.
De enorme snelheid waarop ik de artikelen nagekeken van je terug kreeg
(inclusief de referentielijst nauwkeurig gecheckt) en de snelle reacties op
emails heeft het onderzoek zeker versneld, bedankt hiervoor. Ook ben ik
je zeer erkentelijk voor de mogelijkheid om mijn proefschrift af te kunnen
maken tijdens mijn verblijf in de Verenigde Staten. Mijn tweede Promoter,
Prof. Dr. D.S. Postma, beste Dirkje, bij deze wil ik je bedanken voor de
goede begeleiding. Op de momenten dat ik iets te vragen had was je altijd
bereid om tijd vrij te maken in je drukke agenda. De snelheid waarmee je
actie onderneemt als er iets geregeld moest worden is indrukwekkend, even
snel een emailtje sturen of een telefoontje plegen. Ook waardeer ik zeer je
humoristische kijk op zaken en je aandacht voor de menselijke kant, want
dat kan in de onderzoekswereld nog wel eens uit het oog verloren worden.
Bedankt voor de prettige samenwerking. Mijn derde Promotor Prof. Dr. W.
Timens; beste Wim, via jou had ik destijds vernomen dat jullie op zoek waren
naar een promovendus voor onderzoek naar multidrug resistentie eiwitten in
de longen. Aangezien ik via mijn stage bij de maag-, darm- en leverziekten al
eerder warm was gelopen voor dit onderwerp, hoefde ik hier niet lang over na
te denken. Hartelijk dank voor het vertrouwen in mij en voor je begeleiding
om dit project goed af te kunnen ronden. Scoren van de intensiteit van
de kleuringen was niet het meest enerverende werk, al is het altijd weer
spannend wat het resultaat is. Ik ben heel blij dat het “bioptenstuk”
uiteindelijk is geaccepteerd. Mijn co-promotor Dr. Hetty Timmer-Bosscha,
wil ik met name bedanken voor het opstarten van het praktische werk in
het begin en het meedenken bij dit project. Nog een speciale dank-je-wel
komt toe aan Prof. Dr. H.A.M. Kerstjens, beste Huib, met name aan het eind
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van het project hebben we hard gewerkt aan het “rokende muizen” artikel,
bedankt voor je enthousiasme en inbreng voor deze studie.
Mijn ex-collega’s bij de Medische Oncologie, in 4 jaar tijd hebben
we heel wat borrels, etentjes, labuitjes en sportactiviteiten gehad, iedereen
hartstikke bedankt voor alle gezelligheid: Alessandra, Alice, Anne, Bart,
Bea, Bodvaël, Caroline, Coby, Derk-Jan, Edmond, Diana, Dian, Evelien,
Fiona, Gerry, Gert-Jan, Gitte, Haukeline, Hilde, Hetty, Hermien, Ingrid,
Janine, Jelmer, John, Martine, Nynke, Phuong, Roelof, Sander, Steven,
Tineke, Wendy en Wytske. Met kamergenoten deel je lief-en-leed, Alessandra,
Bart, Ingrid, Janine, Gerry en Roelof, bedankt voor jullie gezelligheid! De
secretaresses Gretha en Bianca en Evelyn van Longziekten, bedankt voor
jullie hulp, met name bij de afronding van het project op afstand vanuit
Amerika. Ik heb in de vier jaar onderzoek drie HLO-stagiaires uit Leeuwarden
met veel plezier begeleid. Beste Hylke, Wouter en Sandra, alledrie heel erg
bedankt voor jullie inzet, het was erg leuk om jullie te begeleiden!
Op dit samenwerkingsproject tussen drie afdelingen had ik met veel
mensen van andere afdelingen te maken. Ik wil nog enkele mensen bedanken
op het UMCG waar ik regelmatig even binnenliep om iets te bespreken of een
proefje samen te doen. Van de Pathologie Barry, Bea, Brigitte, Marie, Marjan
en Monique; van de Allergologie Marcel, Marco, Hessel en Jacobien; van
de Hematologie Bart-Jan en Dorina; van het CDL Pieter en de anderen die
hebben bijgedragen aan het rokende muizen experiment. Allemaal veel dank
voor jullie hulp bij de proefjes!
Ook mijn ex-collega’s van vóór mijn AIO-periode bij de Histologie
& Immunologie, Dermatologie en Brandwondencentrum van het
Martiniziekenhuis, te veel om bij naam te noemen, maar het waren 6 jaren
om nooit te vergeten! In het bijzonder Prof. Dr. Paul Nieuwenhuis (emeritus),
beste Paul, ik ben je zeer erkentelijk voor de steun en het vertrouwen die ik al
die tijd van je heb gekregen en ik heb veel van je geleerd.
Een hele grote dank-je-wel is voor de Pathologie van de Vrije
Universiteit van Amsterdam onder begeleiding van Prof. Dr. R.J. Scheper.
Beste Rik, ik heb onze samenwerking als erg prettig ervaren, het was erg
stimulerend om de resultaten te bespreken met onderzoekers met grote
expertise in het “MDR-veld”. Daarbij hoort natuurlijk ook Dr. G.L. Scheffer,
beste George (alias Sjors), het was erg leuk met je samen te werken en te
emailen over werk en vooral andere ongein. Het ABC-transporter congres in
Oostenrijk was beregezellig, en ook het skiën natuurlijk. Ook Antoinet en
Gerrit wil ik hartelijk bedanken voor de leuke samenwerking, jammer dat we
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niet meer met elkaar te maken hadden. Groningen is verder van Amsterdam
dan Amsterdam van Groningen, maar gelukkig vonden we een goede
middenweg, nl. bij de Chinees “de Lange Muur” in Emmeloord (al kwam ik
daar meestal nog hongerig vandaan).
Hereby I would like to take the opportunity to thank my supervisors
at the University of Massachusetts. It is a great experience for me to work
in the “Stein/Lian/van Wijnen-lab”. Drs. Gary Stein, Janet Stein, Jane Lian
and my Dutch PI, André van Wijnen, I am impressed by the joyful way in
which you all manage this big lab. I hope the ChIP-on-chip experiments will
give us great results. Also, my colleagues at UMASS, it is a great pleasure to
work with you all!
Tijdens mijn AIO-periode heb ik veel steun gehad van mijn lieve
vrienden. Jullie weten dat ik jullie erg mis nu ik in de States zit, maar
het grote voordeel is dat een ticket boeken naar Amerika nu één van
de mogelijkheden is om weer eens samen leuke dingen te doen! Mijn
schoonfamilie en oma Guikema, het is heel ﬁjn om zo’n leuke familie erbij te
hebben, en ouders Guikema, volgend jaar staat kamperen in New Hampshire
weer op het programma. Een grote dank-je-wel is voor mijn broers, zussen,
zwagers, schoonzussen, nichtjes en neefjes….we zijn ondertussen alweer
met z’n dertigen. En mijn lieve ouders, bedankt voor alle steun die jullie mij
hebben gegeven. Geweldig om zo’n grote hechte familie te hebben! In dit
digitale tijdperk is het gelukkig niet zo moeilijk om contact met jullie allemaal
te houden, we bellen en mailen heel wat af.
Janine, paranimf en (ex)collega, nu kunnen we de rollen omdraaien,
hartstikke leuk dat je ook mijn paranimf bent! Tegen paranimf en vriendin
Henriëtte wil ik zeggen dat ik ontzettend geluk heb met zo’n fantastische
vriendin. We hebben heel veel samen meegemaakt, en ik ben heel blij dat je
op deze, voor mij belangrijke dag naast me staat.
En dan last but not least, lieve Jeroen, geweldig dat je me zo
hebt gesteund al die tijd dat ik weer eens aan mijn boekje moest werken.
Ontzettend ﬁjn dat we zo op elkaar lijken en daardoor elkaar altijd begrijpen.
Ik ben heel blij dat we de stap hebben aangedurfd om Nederland (tijdelijk?)
achter te laten, wie had dat gedacht toen we nog collega’s (en buren) waren
bij de Histologie. Je bent de man van mijn dromen, we kunnen weer verder
met onze toekomst!
Margaretha
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