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Dankwoord 
Nou ben ik aan de leukste, meest gelezen, maar ook moeilijkste bladzijden 
aangekomen in dit proefschrift. Hoe ik ga voorkomen dat ik niemand vergeet is 
me nu nog een raadsel, maar ik ga een poging wagen. 
 
Allereerst mijn promotoren Prof. dr. Marjolein Drent en Prof. dr. Marja van 
Dieijen-Visser en co-promotor Dr. Otto Bekers.  
Beste Marjolein, ik heb door jou hoog leren springen en diep leren nadenken. 
Hoe jij je meer dan drukke bezigheden allemaal weet te combineren en te 
arrangeren, zodat je ook nog de tijd vond om mij te begeleiden, vind ik meer 
dan knap. Ik kon altijd bij je aankloppen en heb de afgelopen jaren ontzettend 
veel geleerd, waarin jij een heel groot aandeel had.  
Beste Marja, ondanks je meer dan drukke werkzaamheden kon ik altijd bij je 
binnenlopen voor advies en hulp. Dank je voor het feit dat je me deze 
mogelijkheid hebt geboden. Ik was alleen een beetje langzaam met het 
benutten ervan, maar na ongeveer 11 jaar aan het idee wennen en wetende 
dat jij ervan overtuigd was dat ik het aankon, is het er nu dan toch van 
gekomen. 
Otto, je zult het soms toch behoorlijk moeilijk gehad hebben met al die 
‘vrouwelijke hormonen’, maar je hebt je er meer dan dapper doorheen 
geslagen. Dank je voor je kalme manier van ‘procesbewaking’ en voor de altijd 
open deur.  
 
De leden van ‘mijn’ beoordelingscommissie, Prof. dr. Schrander-Stumpel, Prof. 
dr. Bast, Prof. dr. Bruggeman, Prof. dr. Camus en Dr. Ir. Ruven, dank u allen 
dat u de tijd en moeite hebt genomen voor een grondige en kritische 
manuscriptbeoordeling.  
Je tiens également à remercier Prof. dr. Camus pour le temps consacré au 
compte rendu approfondi et critique lors de la présentation de ma thèse. J'ai 
beaucoup apprécié votre présence, faisant partie du jury. 
 
Collega’s, ik ga een aantal met naam noemen en dat betekent niet dat de rest 
minder belangrijk is, maar ik moet voor sommigen het ‘lastigvallen’ een beetje 
meer goedmaken. Allereerst Petra: jij zat en zit nog steeds heel erg ‘in de 
gevarenzone’, dank je dat je me af en toe met humor weer ‘op de rit’ bracht. 
Voor het lezen en weer lezen van stukjes en zeker ook voor al het werk wat je 
me uit handen hebt genomen tijdens de afgelopen periode.  
Dan de collega’s in een straal van minder dan 10 meter, de mensen van ‘Lab D 
& co’. Beste Riet, Marlies, Gitte, Ludwine, Patricia, Rianne, Marie-Claire, Ellen, 
Kristel en Vincent: jullie hebben hopelijk niet al te veel geleden, dank jullie voor 
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het ‘meesleuren’ naar de koffie, het luisterend oor, de gezelligheid en ‘het komt 
goed’ op het juiste moment.  
Andere collega’s zaten er dan wel wat verder vanaf, maar toch is dit een mooi 
moment om jullie allemaal te bedanken voor de vele jaren van heel prettige 
samenwerking. Dit geldt trouwens niet alleen voor mijn directe collega’s van 
LCHE maar ook de mensen van LHLE & BTD, MMB en de GLI, die aan mij 
blootgesteld worden. Het feit dat ik na al die jaren, zei het met veel moeite, ’s 
morgens mijn bed uitkom om uiteindelijk toch met plezier naar mijn werk te 
gaan, zegt genoeg.  
 
Mijn medepromovendi Alma, Bianca, Judith en Leo: dank jullie voor het feit dat 
ik er ondanks de op een aantal fronten aanwezige verschillen toch bij hoorde 
en dat er af en toe geklaagd (die vervelende tijdschriften met hun rare 
voorwaarden), gebrainstormd (zou je dat niet zus of zo kunnen doen) en 
vooral gelachen kon worden.  
Alma, Bianca en Leo ik wens jullie heel veel succes bij het afronden van jullie 
promoties. Dat gaat zeker weten meer dan goed komen.  
Beste Judith, jij bent ons al voorgegaan met een mooie promotie, nog even en 
Nederland is een Klinisch Chemicus rijker. Dank je, ook voor je tips en adviezen 
wat betreft de ‘P’. 
Ook de onderzoekers en klinisch-chemici in opleiding die ik in de loop van de 
jaren de revue heb zien passeren of er momenteel voor ‘gaan’: Snjezana, Jart, 
Etienne, Jaap, Lenneke en Steven, dank jullie voor de fijne samenwerking.  
 
Dr. Patty Nelemans (J-R...), beste Patty, dank je voor al je hulp niet alleen bij 
het op een rijtje zetten en houden van de nullen en enen. Ook al zie ik ze soms 
nog steeds ‘vliegen’, door jouw deskundige adviezen gelukkig niet meer in de 
artikelen.  
 
Prof. dr. Marcel Tilanus en Dr. Christien Voorter enorm bedankt voor de heel 
prettige samenwerking en ondersteuning tijdens mijn onderzoek.  
Verder Eva, mijn aanspreekpunt op het lab weefseltypering, Fausto en alle 
anderen die ik extra werk heb bezorgd, enorm bedankt voor jullie hulp. 
 
Prof. dr. Cees Neef, Dr. Petra Kuijpers, Dr. Ger Koek en Dr. Guido Haenen, 
medeleden van de ‘CYP werkgroep’. Dank jullie voor de vele stimulerende en 
leerzame bijeenkomsten en hulp bij de totstandkoming van dit proefschrift. 
 
Dr. Marinus Kroonenburgh en Dr. Stefan Vöö, van de ‘Pettenclub’, Rémy 
Mostard (Do-Re-Mi, Dr. to be) en Dr. Roel Erckens, ‘het is maar een bolletje’. 
Dank jullie voor de ontzettend fijne en constructieve samenwerking, ik heb er 
al heel wat van opgestoken en ik verheug me op toekomstige ‘projecten’. 
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Dr. Kitty Linssen, kamergenote tijdens mijn eerste congres, dank je voor je 
steun en gezelligheid tijdens mijn ‘eerste grote optreden’. En zeker ook voor je 
hulp bij een deel van het onderzoek in dit proefschrift. 
 
Dr. Johan de Vries en Dr. Robert op den Buijsch, medeschuldig aan het feit dat 
dit boekje er nu is. Johan door me te begeleiden bij mijn eerste stappen op het 
pad van de DNA analyse en Robert, door me een flinke ‘duw’ te geven en me 
te laten beloven dat ik ‘ermee door zou gaan’. Beste Robert, ook bedankt voor 
het feit dat ik een promotie al eens van heel dichtbij heb mogen meemaken 
doordat ik het genoegen had om bij jou paranimf te mogen zijn. 
 
Mijn paranimfen Marianne Vrijsen en Mr. Ramona Batta: geweldig om te weten 
dat jullie dit samen met mij willen ‘doorstaan’.  
Leef Ramoon, als rechtgeaarde deurwaarder legde jij meteen beslag op deze 
positie en dat was al één zorg minder.  
Lieve Marianne (Sch...), als langjarige vriendin en collega kan jij het in geval 
van nood zo van mij overnemen (geintje), dat is een pak van mijn hart. 
 
Marjon Elfferich en Tiny Wouters, dank zij jullie kom ik goed beslagen ten ijs.  
Marjon, ik hoop dat al het ‘koken en klaarstomen’ je niet al te veel ‘jaren van je 
leven’ heeft gekost. Naast heel nuttig was het ook altijd heel gezellig, waarvoor 
dank. 
Tiny, dank zij jou ziet het eindresultaat er perfect uit.  
 
Alle vrienden/vriendinnen die er vooral het afgelopen jaar voor hebben gezorgd 
dat ik niet helemaal aan mijn computer vastgroeide. Dank jullie voor de 
uitnodigingen, gezelligheid, afleiding en vriendschap. 
 
En tenslotte maar zeker niet in de laatste plaats mijn ouders (Ha T...). Zonder 
jullie onvoorwaardelijke steun en stimulering zonder enige vorm van dwang, 
was ik nooit zover gekomen. Dit hebben we toch maar mooi samen voor elkaar 
gekregen. 
 
 


