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Dankwoord

Mijn proefschrift is af! Toen ik aan het eind van mijn derde studiejaar geneeskunde
(2007) begon met een onderzoeksproject bij de afdeling Gynaecologische Oncologie
had ik niet durven dromen dat dit zou leiden tot een promotietraject en tot de verde-
diging van mijn proefschrift op 17 januari 2011. Dit proefschrift is tot stand gekomen
met de hulp van vele anderen die ik hier graag wil bedanken, een aantal van hen in het
bijzonder.

Allereerst wil ik mijn promotores en copromotores bedanken, beginnend met mijn eer-
ste promotor, prof. dr. A.G.J. van der Zee. Beste Ate, jouw enthousiasme voor on-
derzoek werkt enorm aanstekelijk; na elke bespreking kwam ik vol nieuwe ideeën en
energie bij jou vandaan. Ik had mij geen betere promotor kunnen wensen!

Dr. G.B.A. Wisma, Bea, je bent een super begeleider! Ik heb echt op allerlei gebieden
enorm veel aan je gehad. Ons w(inkel)erk bezoek aan Baltimore was fantastisch en ik
heb hierdoor het volste vertrouwen gekregen in de komende 8 maanden.

Dr. E. Schuuring, beste Ed, bedankt voor de prettige samenwerking. Jouw biologische
kijk op de zaken deed mij verder kijken dan mijn medische neus lang is; jij hebt mij, als
toekomstige dokter, erg veel bij kunnen brengen.

Prof. dr. H. Hollema, beste Harry, bij het schrijven van dit proefschrift zijn jouw
enthousiasme en de onderwijsmomenten achter de microscoop heel belangrijk geweest.

Prof. dr. G.H. de Bock, beste Truuske, jouw methodologische en statistische visie op
de resultaten hebben ervoor gezorgd dat ik vanuit een ander, objectief standpunt naar
mijn data kon kijken. Mede door jou ben ik statistiek als één van de leukste onderdelen
van het onderzoek gaan zien.

De leden van de leescommissie, Prof. dr. H.H. Kampinga, Prof. dr. J.A. Langendijk
en Prof dr. M.J.E. Mourits dank ik hartelijk voor het beoordelen van het manuscript.

In chronologische volgorde wil ik dan nu eerst John Maduro bedanken. Op dag één
leerde ik jou kennen en werkten we samen aan het DR4, DR5, TRAIL manuscript,
op dat moment niet denkende dat dit mijn eerste publicatie ging worden en dat ik 3,5
jaar later hierover in mijn dankwoord ging schrijven. Ik vond het erg leuk om met jou
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samen aan dit stuk te werken. Ook was er vanaf dag één Klaske ten Hoor. Klaske, van
jou heb ik alle jne kneepjes van de immunohistochemie, het scoren en… de barbecue
geleerd, wat met jou altijd een erg gezellige bezigheid was. Vervolgens wil ik graag de
dagelijkse begeleider van mijn stage wetenschap, Jasper Eijsink, bedanken. Je begon als
mijn begeleider, daarna hebben we veel samengewerkt wat in vier stukken heeft gere-
sulteerd. Ik waardeer je enthousiasme en ik wens je succes met jouw promotie. Beste
Frank (Roossink), bedankt voor de goede samenwerking bij het KWF-project en het
ATM stuk. Mirjam (Kok), Haukeline (Volders) en Harry (Klip), bedankt voor jullie ge-
duld met mij in het lab, ik heb de afgelopen drie maanden al erg veel geleerd en ik weet
zeker dat dit veel zal bijdragen aan mijn project in de V.S. Beste Rudolf (Fehrmann)
bedankt voor de prettige samenwerking bij het microarray manuscript. Pauline (de
Graeff), bedankt voor jouw goede suggesties voor het systematic review en vooral ook
voor je tips met betrekking tot de praktische zaken van het promoveren! Verder wil ik
de medeauteurs van alle hoofdstukken bedanken voor hun bijdrage en wil ik graag alle
medewerkers van de afdeling Gynaecologische Oncologie en van het Lab MOL harte-
lijk bedanken.

Naast het onderzoek is ook alles daaromheen erg belangrijk geweest voor een fantastisch
promotietraject.

Gedurende de afgelopen drie jaar heb ik de studentenkamer van de gynaecologie, Y4.228,
met vele meiden en enkele mannen gedeeld. Aisha, Anna, Anneline, Annemarie, An-
ouk, Carlijn, Dorette, Femke, Froukje, Hylke, Iefke, Ilse, Ineke, Karin, Karst, Kim B.,
Kim H., Maaike K., Maaike v.d. H., Marloes G. (je bent een top mede-MD/PhDer,
ik kijk uit naar jouw promotie!), Marloes v. G., Mèlanie, Nienke, Nina, Rie, Sarah,
Sietske, Sophie v. A., Sophie V., Teelkien, Tineke en Yvette; bedankt voor het kunnen
delen van onderzoeksperikelen, de teabreaks, zelfgebakken taarten en brownies, etentjes
en vrijdagmiddagborrels.

Mijn jaar als lid van de feestcommissie was een erg leuke bijkomstigheid van het onder-
zoek. Daarom wil ik graag mijn mede-Diva’s bedanken voor de prettige en efficiënte
samenwerking tijdens onze maandelijks etentjes.

Mijn promotie is, in elk geval voorlopig, ook een afscheid van mijn studietijd in
Groningen. Met name dankzij mijn jaarclub Toxic (Heleen, Mylène en Jolanda; wat
ben ik blij met jullie als clubgenoten!), mijn dispuut Eternelle en vriendinnen van ge-
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neeskunde (Marinte, Jasmijn, Marieke, Frédérique) heb ik een fantastische tijd gehad.
Ik hoop nog vele gezellige avonden, weekenden, vakanties en feestjes met jullie mee te
maken!

Jenneke: huisgenoot, studiegenoot, beste vriendin en held! We zijn al twaalf jaar lang
een super goed team. Laten er nog vele lustrumreizen volgen. Super veel dank dat jij
mijn paranimf in de breedste zin van het woord wil zijn.

Lieve opa en oma Louwes, ik waardeer jullie onuitputtelijke interesse in mijn medische
en wetenschappelijke carrière en ik vind het heel bijzonder dat jullie er op mijn pro-
motie bij kunnen zijn. Lieve Joor, je bent mijn grote super nicht; ik hoop dat we onze
tweejaarlijkse shopdagen er altijd in blijven houden. Lieve Pieter en Derk, grote broer
en kleine grote broer, topprogrammeur en toproeier; ik ben enorm trots dat jullie mijn
broers zijn. Pieter, ik vind het geweldig dat jij mijn paranimf bent op deze bijzondere
dag en dat je de lay-out van mijn proefschrift op je hebt willen nemen (de monsterta-
bellen zijn super mooi geworden).

Lieve pap en mam, ik vind het heel erg jn dat jullie altijd achter mijn keuzes staan en
mij hierin op alle mogelijke manieren ondersteunen. Bij jullie heb ik een jn thuis.

Liefste Ruurd, inmiddels zijn we 7,5 jaar bij elkaar; wat mij betreft gaan we het
vertiendubbelen!

Groningen, november 2010






