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Dit proefschrift was nooit tot stand gekomen zonder de drijvende kracht van ‘mijn bazen’, de 

fantastische samenwerking met vele collega’s van binnen en buiten het UMCG en natuurlijk 

de patiënten en hun naasten die bereid waren om mee te doen aan de beschreven studies.

Prof. dr. E.G.E. de Vries, beste Liesbeth. Het was eind 2010 dat ik een mailtje stuurde 

als enthousiaste studente met de vraag of ik onderzoek kon komen doen op de afdeling 

medische oncologie. Tot mijn verbazing volgde snel een afspraak met jou en Sjoukje en rolde 

ik zo het onderzoek in. Na mijn wetenschappelijke stage bleef ik nog wat plakken en tijdens 

mijn coschappen kreeg ik zo nu en dan een mailtje van je wanneer ik nou eindelijk klaar 

was en kon beginnen als promovendus. Ik ben je dankbaar voor de kansen die je me hebt 

gegeven, voor je vertrouwen en voor de uitmuntende begeleiding. Artikelen kwamen per 

ommegaande terug, voorzien van de nodige kritiek, en ondanks je bijzonder drukke agenda 

stond je ook altijd klaar om mee te denken over een patiënt. Dankjewel voor alles.

Dr. C.P. Schröder, beste Carolien. Bedankt voor de goede samenwerking omtrent patiëntenzorg 

en voor het elimineren van ruis uit mijn onderzoek. Ik bewonder jouw patiëntencontact; 

tijdens een uiterst hectische dag van dubbele afspraken en wat al niet meer, zat je gerust 

drie kwartier met een patiënte plaatjes te kijken en twee kantjes beleid uit te tekenen en liet 

je haar denken dat je de hele dag niks anders te doen had dan met haar te praten. Zodra de 

patiënte weg was, stormde jij ook weer weg. Patiëntenzorg voor alles! 

Dr. S.F. Oosting, beste Sjoukje. Bij jou is het allemaal begonnen en ik had me geen betere 

start kunnen indenken! Ik mocht jou helpen met jouw 89Zr-bevacizumab studies in 

niercelcarcinoom, waarna jij met Liesbeth hebt overlegd dat ik mogelijk geschikt zou zijn 

om arts-onderzoeker te worden. Althans, zo denk ik dat het ongeveer zal zijn gegaan. Jouw 

uitzonderlijke nauwkeurigheid maakt het bijzonder prettig om met jou te werken, zowel 

op het gebied van de wetenschap als in de patiëntenzorg. Je was altijd kalm, vriendelijk en 

respectvol waardoor ik na elk overleg ontspannen jouw kamer verliet. Bedankt!

Jullie 3 tezamen wil ik vertellen dat ik tijdens mijn promotietijd onder jullie begeleiding 

bijzonder ben gegroeid en me heb kunnen ontwikkelen op verschillende gebieden. Ik 

ben jullie ontzettend dankbaar hiervoor. Promoveren is echt meer dan alleen een boekje 

schrijven.  

Tevens wil ik graag de leden van de leescommissie, prof. dr. A.K.L. Reijners, prof. dr. R.A.J.O. 

Dierckx en prof. dr. H.M.W. Verheul bedanken voor het beoordelen van mijn proefschrift.

Marc, Ab en Boudewijn, het is nooit te laat om te erkennen en uit te spreken dat iemand een 

bijdragende rol in je leven/ontwikkeling heeft gehad, ook al was het maar heel kort. Ik ben 

blij dat ik jullie ben tegengekomen, jullie hebben mij geraakt. Bedankt. 

Erg dankbaar ben ik alle mede IMPACT’ers: Frederike Bensch, Sarah Verhoeff, Erik van Helden, 

Sophie Gerritse, Eline Boon, Lindsay Angus, Bertha Eisses. Wat hebben we samen een leuk 

project mogen doen! 

 

Clarieke, jarenlang hebben we tegenover elkaar gezeten, lief en leed gedeeld met het 

nodige cynisme en ook zeer efficiënt een review geschreven. Dankjewel! Rob, ook jou wil 

ik bedanken voor het review dat wij samen hebben geschreven. Sarah, bedankt voor de 

fijne samenwerking aan het nierenstuk. Bert, Janna en Erik, jullie waren onmisbaar voor het 

pathologische stuk; bedankt! Ton, jij was een held zoals je de CT revisies oppakte en in een 

paar weken het werk verrichte dat noodzakelijk was voor hoofdstuk 7. Dr. Sjoerd Elias, de 

rode statische draad door mijn boekje. Dankjewel voor je verfrissende blik en input, je steun 

en je magische statistiek en plaatjes.

Dr. Adrienne Brouwers en Prof. dr. Andor Glaudemans, met hoeveel vragen en verzoeken ik 

ook kwam, jullie waren altijd bereid om mee te werken. Ontzettend bedankt voor al jullie hulp, 

al vanaf mijn stage wetenschap. Linda, Johan, Eelco, Paul, MMW’ers en planners: ook jullie 

zijn onmisbaar geweest voor dit proefschrift. Veel hulp heb ik ook gehad van verschillende 

radiologen, in het bijzonder wil ik Dr. Fons Bongaerts noemen, een collega die we ons altijd 

zullen blijven herinneren, maar ook drs. Shekar Mahesh, dr. Christine Zielstra-Dorbritz en dr. 

Thomas Kwee. 

Onmisbaar was ook de ondersteuning van onder andere de research nurses, het secretariaat 

en de dames van de polikliniek. In het bijzonder wil ik Greetje noemen, zonder jou geen 

IMPACT; jij hield echt alle balletjes hoog. Arja, wij hebben veel samengewerkt voor de 

CheckMate en alles kwam altijd goed! Gerry, ja, waar was je eigenlijk niet bij betrokken? 

Ons grootste avontuur samen was de Zephir studie. Martine, dankjewel voor je hulp bij onze 

bewerkelijke fase I patiëntenstudie. Anouk, grote dank voor je brede ondersteuning en je 

hulp met het mooi maken van illustraties. Gretha, Hilda en Bianca, altijd bereikbaar voor raad 

en daad, bedankt!  

Tevens wil ik alle overige stafleden van de afdeling medische oncologie bedanken voor de fijne 

samenwerking, supervisie en bereidheid om mee te denken over patiënten en/of studies.

Collega arts onderzoekers Kirsten, Clarieke, Frederike, Iris, Laura, Gabriëlla, Sjoukje, Niek, 

Kees, Lars, Pieter, Thijs, Johannes, Bertha, Bart, Lotte, Maaike, Jorianne en Harm. Bedankt 

voor de gezelligheid tijdens en na werk. Heel lief hoe jullie altijd rekening met mij en mijn 
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bijzonderheden hielden. 

Lieve Kirsten, verweven als onze levens zijn geraakt, richt ik graag een paar extra woorden 

persoonlijk tot jou. Intussen driemaal collega’s op rij en natuurlijk een fijne vriendschap. We 

hebben veel gedeeld de afgelopen jaren. Fijn te weten dat ik je sowieso nog jaren om me 

heen heb en laten we afspreken dat we onze reünietjes met zowel Groningen als het Spaarne 

blijven organiseren.

Lieve Veera, Kitty en Elyne. Ik vind het bijzonder om te zien hoe we jaren geleden tijdens de 

studie op hetzelfde punt waren, samen studeren in de CMB en lachen om SCORA-grapjes, 

en hoe nu iedereen een andere, maar allemaal een even mooie carrière aan het opzetten 

is. Ik ben niet alleen ontzettend trots op wat jullie binnen het ziekenhuis bereiken, maar nog 

veel meer op hoe goed het met jullie buiten het ziekenhuis gaat. Bedankt voor jullie steun en 

gezelligheid en heel veel geluk met jullie prachtige gezinnen.  

Lieve Jolien en Daisy; vele liters thee en kilo’s zoetigheid hebben we er doorheen gewerkt door 

de jaren heen. Heerlijk. Ik houd van jullie. Lieve Ivonne, Fouzia, Zeynab, Marijke, Rachida’s en 

alle andere sis-dinnetjes, ook jullie kleuren mijn leven! Bibi, mijn vriendin en tweede moeder, 

ik zit naast je bed terwijl ik de laatste hand leg aan mijn proefschrift en deze woorden schrijf. 

Dankjewel voor alles. Here we go, on this roller coaster life we know.   

Lieve Karin, ons onzichtbare lijntje en onze diepgewortelde liefde zal ik nooit goed aan iemand 

kunnen uitleggen. Lieve Marte, ook jij hebt en houdt altijd een bijzondere plek in mijn hart. 

Lieve mama, Eline en Paul. Veel konden jullie niet met mijn verhalen over werk, maar 

jullie waren toch altijd geïnteresseerd. Ik vind het erg fijn om weer in het westen te wonen 

waardoor we meer tijd samen doorbrengen. Mama, dankjewel voor het reviseren van mijn 

Nederlandse hoofdstukken. Eline, als ik je nodig heb, ben je er voor me. Dankjewel voor je 

knuffels, steun en hulp. Het doet me verdriet dat oma Van den Berg het eindresultaat niet 

heeft kunnen zien en dat ze niet bij de verdediging zal zijn, ze keek er zo naar uit. Ook oma 

Van Es had vast en zeker hartstikke ‘groos’ zijn geweest. Ik kan niet anders dan het dankwoord 

af te sluiten met mijn vader, het is helaas dankzij hem dat ik interesse in de oncologie kreeg 

en dat ik vastbesloten was om iets bij te dragen op dit gebied. Lieve papa, jouw gouden hart 

zullen we altijd met ons mee dragen.
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