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Dankwoord

Aan het einde gekomen van dit proefschrift wil ik graag enkele mensen bedanken die 
direct of indirect hebben bijgedragen aan het tot stand komen ervan. 

Allereerst wil ik alle patiënten bedanken die hebben deelgenomen aan onze studies. 
Zonder patiënten geen klinische studies en zonder studies geen vooruitgang van de 
wetenschap. 

Voorts wil ik enkele mensen persoonlijk bedanken. 

Allereerst mijn promotor, prof. dr. G.A.P. Hospers. Beste Geke, jij bent de reden dat ik mijn 
promotietraject heb doorlopen op de afdeling medische oncologie. In de afrondende fase 
van mijn geneeskunde studie was ik op zoek naar een aanstelling als promovendus. Wij 
hadden elkaar daarvoor al leren kennen tijdens mijn wetenschappelijke stage bij de MDL in 
het Isala Zwolle onder begeleiding van Wouter de Vos. Toen wij in deze wetenschapsstage 
op zoek waren naar uitbreiding van onze studiepopulatie in het UMCG kwamen we al snel bij 
jou uit. Ik kan mij herinneren dat ik hartelijk werd onthaald op de oncologie afdeling en alle 
medewerking kreeg om ook in het UMCG patiënten data te verzamelen. Ik ben je dankbaar 
voor de kans die je mij bood om na mijn geneeskunde opleiding, promotieonderzoek te 
doen naar het gemetastaseerd melanoom. Nadat ik mij hier wat meer in verdiept had, 
raakte ik al snel geïnteresseerd in deze tumoren. Het onderzoek bood mij tevens de 
kans om de grote ontwikkelingen in de medisch oncologische zorg, zoals de opkomst 
van immunotherapie, van dichtbij mee te mogen maken. Jouw enthousiasme heeft daar 
zeker aan bijgedragen. De patiëntbesprekingen die wij wekelijks op jouw kamer hadden, 
leverden altijd weer leuke discussies en nieuwe gezichtspunten op. Daarnaast heb ik jou 
ervaren als een meelevend persoon. De deur van jouw kamer stond altijd open om de 
dingen waarin ik vastliep, snel te kunnen bespreken. Maar ook ten aanzien van persoonlijke 
zaken vond ik bij jou altijd een luisterend oor. Nadat ik in 2017 de afdeling verliet om het 
onderzoek in mijn eigen tijd voort te zetten, bleef je mij motiveren om het proefschrift af te 
ronden zonder mij daarbij te pushen. En zie hier, het eindresultaat. 

Ook wil ik dr. Jalving bedanken voor haar hulp als copromotor. Beste Hilde, jij sloot je 
wat later bij ons promotieteam aan nadat jij de melanoomzorg gedeeltelijk van Geke 
had overgenomen. Vanaf dat moment ben je ook betrokken geraakt bij mijn studies en 
dat heeft mij zeker geen windeieren gelegd. Jij kwam vaak met goede oplossingen op 
het moment dat wij vastliepen tijdens de uitvoer of het opschrijven van een studie. Ook 
hebben wij, sinds jouw betrokkenheid, geen editor meer nodig gehad om de Engelse 
spelling en leesbaarheid van onze stukken te controleren. Dit betekende wel dat als ik 
een stuk naar jou opstuurde het vaak rood van de taalcorrecties terugkwam, maar dat 
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had ik er graag voor over. Het enthousiasme waarmee jij je werk deed en mij begeleidde, 
blijft mij bij. Ik kan mij niet heugen jou ooit chagrijnig te hebben gezien. Ook ten 
aanzien van de klinische studies en de patiëntenzorg heb ik altijd prettig met je kunnen 
samenwerken en kon ik altijd bij je terecht voor overleg. 

Graag wil ik de leden van de beoordelingscommissie, prof. dr. J.T.M. Plukker, prof. dr. 
J.B.A.G. Haanen en prof. dr. A.W.J.M. Glaudemans bedanken voor het kritisch beoordelen 
van dit proefschrift. 

Naast mijn promotor en copromotor heb ik tijdens mijn jaren als arts-onderzoeker ook 
fijn mogen samenwerken met de andere stafleden van de afdeling medische oncologie 
in het UMCG. Hierbij wil ik met name prof. dr. E.G.E. de Vries, prof. dr. J.A. Gietema en dr. 
C.P. Schröder bedanken voor hun hulp bij de patiëntenzorg in afwezigheid van Geke en 
Hilde en het meedenken over klinische studies. 

Ook wil ik alle researchverpleegkundigen bedanken voor hun hulp bij de klinische studies. 
Zij zijn de stille krachten die op de achtergrond aanwezig zijn om alle klinische studies 
draaiende te houden. Met name Hendrique Huisman ben ik daarbij veel dank verschuldigd. 
Dank voor je hulp bij het invullen van CRF’s, het verwerken van lab materialen en het 
onderhouden van contacten met de monitoren. De zorgvuldigheid waarmee jij dit werk 
deed, stelde mij in staat om mij te kunnen focussen op mijn eigen studies.

De dames van het secretariaat, Gretha, Hilda en Bianca, wil ik hierbij ook bedanken voor de 
hulp die zij mij hebben geboden bij de vele administratieve zaken die bij het doen van klinisch 
onderzoek komen kijken. En datzelfde geldt voor de medewerkers van de zorgadministratie. 
Dank voor jullie hulp en gezelligheid op de melanoom poli elke donderdagmiddag. 

Hartelijk dank aan alle coauteurs die hebben bijgedragen aan de studies in dit proefschrift. 
Een aantal van hen wil ik in het bijzonder bedanken voor hun bijdrage aan verschillende 
hoofdstukken van dit proefschrift. Allereerst dr. W.H. de Vos tot Nederveen Cappel. Beste 
Wouter, dank voor je begeleiding tijdens mijn stage wetenschap. Ik heb van jou geleerd 
dat het doen van onderzoek best leuk kan zijn. Hetgeen jij mij in de auto vertelde over 
jouw promotietraject, op de terugweg van een bezoek in het UMCG, heeft mij over de 
streep getrokken dit ook te willen doen. Onze studie over rectumcarcinomen (hoofdstuk 
7) was uiteindelijk het startpunt van dit proefschrift. Prof. dr. E.M.D. Schuuring wil ik 
bedanken voor de steun die ik heb gekregen bij het onderzoek naar BRAF-sneltesten 
(hoofdstuk 3). Bedankt voor jouw hulp en die van de afdeling moleculaire pathologie bij 
het uitvoeren van de tests en je kritische beschouwing van de resultaten. Ook wil ik Ellen 
de Heer bedanken voor haar samenwerking bij het schrijven van het review over FDG PET 
(hoofdstuk 2), waarvan we gedeelde eerste auteur zijn. Ik heb veel bewondering voor 
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geneeskunde studenten zoals jij, die een MD/PhD traject volgen. Dank dat je in tijden dat 
ik mijn hoofd bij andere zaken had, een groot deel van het werk voor jouw rekening hebt 
genomen. Ik wil Marloes Faut bedanken voor haar samenwerking als gedeelde eerste 
auteur bij het schrijven van het artikel over darmmetastasen in melanoom (hoofdstuk 
6). Thijs Wind wil ik bedanken voor zijn hulp bij de data-analyse en het schrijven van het 
artikel over de associatie tussen bijwerkingen en behandeluitkomst bij pembrolizumab 
behandeling (hoofdstuk 5). Ten aanzien van deze studie wil ik ook Lisette Rozeman en 
Janet Nienhuis bedanken voor hun hulp bij de dataverzameling. Als laatste wil ik Anke 
Beukers en Alexander Sztulman bedanken voor hun hulp als student onderzoekers bij de 
dataverzameling en -analyse van de S100B studie (hoofdstuk 4).

Mijn paranimfen Niek en Gerwin dank ik allebei hartelijk voor hun steun bij de afrondende 
zaken. Niek, wij kennen elkaar al sinds de introductiedagen van de geneeskunde studie. 
Jij was natuurlijk een beetje mijn voorbeeld toen ik ook koos voor een promotietraject na 
de geneeskunde opleiding. Alleen kon ik het tempo waarin jij dat deed jammer genoeg 
niet volgen. Dank voor je steun en het tonen van oprechte interesse. Gerwin, wij gaan 
nog verder terug, namelijk de basisschool. Dank ook voor jouw steun en nuchterheid. 

Natuurlijk wil ik in dit dankwoord ook mijn leuke collega arts-onderzoekers van U4 
en Y3 noemen. Zonder jullie waren de jaren in het UMCG als arts-onderzoeker veel 
minder leuk geweest. Hoogtepunten waren voor mij de vrijdagmiddag borrels bij het 
Feithhuis, pubquizen bij de Toeter, labdagen, weekendjes uit en natuurlijk de sportieve 
hoogtepunten, zoals het fietsen van Luik-Bastenaken-Luik. Dank jullie wel voor deze 
gezellige tijd: Frederike, Niek, Sjoukje, Clarieke, Suzanne, Grytsje, Emma, Gabriela, Lars, 
Kirsten, Pieter, Maaike, Lotte, Thijs, Iris, Harm, Jolien, Elmire, Marjory, Bertha, Rob, Titia, 
Martine, Hink, Michel en Hilde.

Tot slot wil ik ook het thuisfront bedanken voor hun steun in de afgelopen jaren. We 
hebben met zijn allen een roerige tijd achter de rug, waarbij onze moeder vorig jaar is 
overleden aan de ziekte die ook onderwerp vormt van dit proefschrift. Het is een groot 
gemis dat zij dit moment en zoveel mooie momenten die er hopelijk nog zullen komen, 
niet meer mag meemaken. Dank je wel lieve mama voor de steun en het luisterend oor 
dat jij mij in al die jaren hebt geboden. Je blijft in gedachten altijd bij ons. Ook papa wil 
ik bedanken voor zijn nuchterheid en steun. Je hebt zware jaren achter de rug, waarbij 
je naast het overlijden van mama ook zelf met kanker te maken hebt gehad. Ik heb er 
bewondering voor hoe jij hier mee om bent gegaan. Ook mijn zussen Mirjam, Gélien 
en Margriet en mijn zwager Herbert wil ik bedanken voor hun gezelligheid en het voor 
elkaar klaar staan in moeilijke tijden. Het is altijd fijn geweest om thuis te komen. Last but 
not least natuurlijk mijn lieve vriendin Loïs. We hebben de afgelopen twee jaar al veel lief 
en leed met elkaar gedeeld. Dank voor je onvoorwaardelijke en liefdevolle steun.
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