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Het medullaire schildkliercarcinoom is een zeldzame tumor waarvoor de behandeling de inzet 

vraagt van een ervaren en gemotiveerd behandelteam, met expertise vanuit verschillende 

disciplines. Tijdens mijn onderzoek heb ik met veel mensen samengewerkt vanuit deze 

verschillende vakgebieden. Dit proefschrift zou dan ook niet mogelijk zijn geweest zonder 

hun hulp. 

 

Prof. dr. T.P. Links, beste Thera, het was een voorrecht om onder jouw begeleiding dit 

proefschrift te mogen schrijven. Zonder jouw enorme gedrevenheid zou dit project niet zijn 

geslaagd. Je optimisme heeft me op de moeilijke momenten altijd weer kunnen motiveren. 

Niet alleen op wetenschappelijk gebied heb ik enorm veel van je geleerd, maar ook op 

persoonlijk vlak heb ik me onder jouw begeleiding verder ontwikkeld. Ik hoop dat we in de 

toekomst nog veel kunnen samenwerken. 
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Prof. dr. J.Th.M. Plukker, beste John, toen ik met mijn onderzoeksproject begon was ik erg 

onder de indruk van jouw verschijning. Ik heb je gelukkig naast een enorm kundig chirurg, 

ook leren kennen als een erg toegankelijke en vriendelijke begeleider. De chirurgische 

precisie waarmee je mijn stukken las heeft me menigmaal doen zuchten, maar leidde 

uiteindelijk altijd tot een beter eindresultaat. Tijdens onze discussies over mijn onderzoek heb 

ik geleerd dat ondanks een totaal verschillende benadering, chirurgen en internisten heel goed 

tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen. 

 

Prof. dr. R.M.W. Hofstra, beste Robert, bij jou begon dit wetenschappelijke avontuur. Mijn 

proefproject bij jou op het lab heeft uiteindelijk geleid tot dit mooie resultaat. Jouw 

enthousiasme en relativerende houding hebben me door het eerste deel van mijn promotie 

geleid. De werkbesprekingen met jouw vrolijke noot en aanstekelijke lach waren altijd 

motiverend, ook als er weer eens een experiment was mislukt. Daarnaast heb ik veel kunnen 

leren van je kritische blik en inhoudelijk scherp commentaar. 

 

Mijn dank gaat tevens uit naar de leden van de beoordelingscommissie, Prof. dr. E.G.E. de 

Vries, Prof. dr. I.H.M. Borrel Rineks en Prof. dr. W.J.G. Oyen, voor de tijd en energie die zij 

hebben gestoken in het lezen en beoordelen van mijn proefschrift. 

 

Ook wil ik alle co-auteurs bedanken voor hun bijdrage; in het bijzonder bedank ik dr. J.W.B. 

de Groot, dr. M.M. Alves, drs. J.A.A. Meijer en dr. W.J. Sluiter. Beste Jan Willem, als mijn 

voorganger als onderzoeker naar het medullair schildkliercarcinoom, heb je vaak als mijn 

voorbeeld gediend. Ik ben dankbaar voor de mogelijkheid om jouw werk op dit onderwerp uit 

te breiden en verder te brengen. Dear Maria, without your help on the lab, a large part of my 

preclinical work would not have been possible. It was great to work with you and thank you 

for all your help. Beste Ton, menigmaal hebben we ‘s avonds uren aan de telefoon gezeten 

om alle chirurgie- en pathologieverslagen te beoordelen. Ondanks de afstand en je drukke 

agenda hebben we denk ik uiteindelijk een mooi eindresultaat behaald. Dank voor je kritische 

inbreng en succes met het afronden van je eigen promotie. Beste Wim, regelmatig heb ik je 

opgezocht voor statistische adviezen. Net als velen zat ik naast je op de stoel, waarbij je uitleg 

altijd heel logisch leek, maar eenmaal weer terug op m’n eigen plek de toepassing hiervan 

toch een stuk lastiger was. 
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Tevens wil ik de volgende co-auteurs bedanken; Prof. dr. J. Kievit, Prof. dr. J.W. Smit, Prof. 

E. van den Heuvel, dr. A.H. Brouwer, dr. A.C. Muller-Kobold. Beste Job, Jan, Adrienne, 

Anneke en Edwin, dank voor jullie constructieve commentaar, adviezen en uitleg. 

 

Al mijn collega’s en mede-onderzoekers van de verschillende afdelingen wil ik ook bedanken. 

Speciaal wil ik Jan Osinga bedanken, die mij wegwijs heeft gemaakt in het laboratorium en 

me de basistechnieken heeft bijgebracht. Daarnaast dank aan Wouter Zandee en Kelvin 

Kramp voor het analyseren en beoordelen van de vele operatie- en pathologieverslagen. 

Daarnaast ook dank aan mijn kamergenoten op de afdeling Endocrinologie voor de 

gezelligheid en afwisseling naast de vele uren achter het computerscherm. 

 

Daarnaast wil ik graag mijn vrienden bedanken voor de nodige ontspanning naast dit 

promotietraject. De mooie ploma’s, borrels, feestjes, weekendjes weg en vakanties met de 

SaBOOTeurs en Concept 3 waren een fantastische afleiding, die ik zeker niet had willen 

missen! 

 

Ook wil ik graag mijn broer en zussen bedanken. Lieve Carolien, Anton, Ingrid en Harriët; 

het is geweldig om als jongste broer met jullie in een gezin op te groeien. Ondanks dat we 

elkaar misschien minder vaak zien en spreken als we zouden willen, ben ik dankbaar voor de 

fijne band die we met elkaar hebben! 

 

Lieve Pap en Mam, dank voor jullie onvoorwaardelijke liefde, steun en interesse! Zonder alle 

dingen die ik van jullie heb meegekregen en geleerd zou mijn leven er een stuk anders uit 

zien. Ik ben jullie heel erg dankbaar! 

 

Liefste Martine; met jou ben ik al vijf jaar heel gelukkig! Jij bent er voor mij altijd. Ik kijk uit 

naar de toekomst om samen met jou te genieten van al het moois wat nog gaat komen! 
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