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DANKWOORD

Het schrijven van dit dankwoord hoort bij het afsluiten van een bijzondere fase in 

mijn leven waarin ik niet alleen veel heb geleerd over het uitvoeren en interpreteren 

van wetenschappelijk onderzoek, maar waarin ik ook veel nieuwe en inspirerende 

mensen heb ontmoet, het voorrecht heb gehad om gedurende zeven maanden 

onderzoek te doen in Oxford en om mijn onderzoek op verschillende (inter)

nationale conferenties te mogen presenteren. Dit proefschrift was niet tot stand 

gekomen zonder de medewerking, steun en betrokkenheid van een groot aantal 

mensen. Een aantal van hen wil ik op deze plek in het bijzonder bedanken.

Allereerst mijn promotor prof. dr. Liesbeth de Vries, beste Liesbeth, in het voorjaar van 

2014 stuurde ik jou een email met de mededeling dat ik een onderzoeksonderwerp 

zocht voor mijn stage wetenschap (het liefst bij een buitenlands instituut) en 

eventueel een MD/PhD-traject. Je adviseerde mij om mijn stage in Nederland te 

doen en een deel van mijn eventuele promotietraject in het buitenland. Ik begon 

aan mijn stage en had mijn buitenlandse droom even naast me neergelegd, totdat 

jij in week 10 van mijn stage meldde dat je een lab had gevonden waar ze me 

graag wilden ontvangen. Een succesvolle MD/PhD-sollicitatie volgde, waarna ik in 

Oxford aan mijn promotietraject kon beginnen. Bedankt dat je mij deze kansen hebt 

gegeven! Niet alleen op wetenschappelijk vlak, maar ook voor mijn persoonlijke 

ontwikkeling heeft dit veel gebracht. Daarnaast wil ik je bedanken voor je kritische, 

doortastende en razendsnelle commentaar op mijn manuscripten.

Vervolgens mijn copromotor dr. Hilde Jalving, beste Hilde, tijdens mijn eerste 

gesprek met Liesbeth was jij ook aanwezig en wist jij mij direct te enthousiasmeren 

voor de niche binnen de oncologie waarin jij je wilde verdiepen: metabolisme van 

kankercellen. Om meer te leren over dit fascinerende onderwerp gingen wij in de 

zomer van 2015 samen naar Seattle, een geweldige en leuke ervaring, net als onze 

kennismakingstrip naar het lab van Adrian Harris in Oxford eerder dat jaar. Tijdens 

mijn promotietraject heb ik veel van je geleerd, waaronder het “aan de hand nemen” 

van de lezer van een tekst, waardoor mijn schrijfvaardigheden enorm zijn verbeterd. 

Tevens heb je mij de kans gegeven me te kunnen ontwikkelen in het doen van 

zowel basaal, translationeel als klinisch onderzoek. Dat is van grote meerwaarde 

voor de rest mijn carrière! Daarnaast wil ik je bedanken voor je steun rondom de 

organisatie van mijn semi-arts stage en mijn keuze om in de toekomst binnen de 

kindergeneeskunde verder te gaan. 

De beoordelingscommissie, bestaande uit prof. dr. P.O. Witteveen, prof. dr. F. 

Kuipers en prof. dr. H. Hollema, wil ik graag hartelijk bedanken voor het lezen en 

beoordelen van mijn proefschrift. 

De Junior Scientific Masterclass, de Van der Meer-Boerema Stichting, de Willem 

Meindert de Hoop Stichting, Stichting De Drie Lichten en het Vreedefonds wil ik 

graag bedanken voor hun financiële bijdrage aan de projecten beschreven in dit 

proefschrift. 

Binnen de onderzoeksprojecten die in dit proefschrift staan beschreven heb ik 

samengewerkt met veel verschillende mensen, aan wie ik allen dank verschuldigd 

ben. Degenen met wie de samenwerking het meest intensief was wil ik hier graag 

persoonlijk noemen. 

Dr. Dennis Schrijnders, de totstandkoming van het systematische review in hoofdstuk 

2 was een weg van lange adem. Jij schreef aan het stuk met een klinische blik, ik 

met een fundamenteel biologische blik. Ik denk dat we daardoor van elkaar hebben 

kunnen leren en uiteindelijk een mooi en uitvoerig artikel hebben geproduceerd. Ik 

wens je veel succes in de toekomst als huisarts! Dr. Gijs Landman, bedankt voor jouw 

begeleiding bij het schrijven van het systematische review in hoofdstuk 2.

Dear prof. dr. Adrian Harris and dr. Christos Zois, thank you very much for the 

opportunity to work in your internationally renowned lab for cancer metabolism. 

You taught me the basics of experimental cell biology and how to interpret and 

present preclinical data. Furthermore, I could attend many meetings and workshops 

at your department and the University of Oxford. This was of great value during my 

PhD studies, but it will also help me as a medical doctor. After I left, we often had 

digital meetings that always resulted in new and inspiring ideas, which eventually 

led to chapter 3 of this thesis. I wish you both all the best for the future! 

Dr. Wilfred den Dunnen, dr. Coby Meijer en dr. Natalia Peñaranda Fajardo, zonder 

jullie hadden we geen immunohistochemische data aan hoofdstuk 3 toe kunnen 

voegen. De digitale analyse hiervan was een uitdaging. Het duurde even voordat 

jullie mij ervan hadden overtuigd dat mijn overmatige niveau van precisie geen 

toegevoegde waarde had voor ons kwalitatieve onderzoek. Gelukkig kunnen we 

er nu allemaal om lachen! Tineke van der Sluis, bedankt voor jouw hulp bij het 

uitvoeren van de immunohistochemische kleuringen beschreven in hoofdstuk 3 

en 5.
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Dr. Adrienne Brouwers, wij leerden elkaar kennen tijdens mijn stage wetenschap. 

Jij hebt met enorme toewijding en geduld mij wegwijs gemaakt in het beoordelen 

van 18F-FDG PET/CT scans en het intekenen van tumorlaesies op deze scans. Nadat 

ik alle scans had ingetekend (soms wel 100 tumorlaesies per scan!) heb jij dit werk 

heel precies samen met mij gecontroleerd, waarvoor je zelfs in het weekend naar 

het UMCG kwam. Deze momenten waren niet alleen heel erg leerzaam maar ook erg 

gezellig. Uiteindelijk heeft dit onderzoek geleid tot hoofdstuk 4, waarbij jij altijd snel 

en constructief feedback gaf op de tekst. Dank je wel! Panos Giannopoulos, het was 

leuk om jou als bachelor- en later ook als masterstudent te begeleiden. Je hebt ook 

een heel aantal scans ingetekend en je hebt enthousiast en kritisch meegedacht. 

Veel succes met je verdere opleiding! Prof. dr. Truuske de Bock, jij kwam pas in een 

vergevorderd stadium aan boord bij het onderzoek beschreven in hoofdstuk 4. Echter 

ben je van grote waarde geweest. Op het moment dat wij vastzaten in het denkproces 

heb jij met een frisse blik een nieuwe wending aan het stuk gegeven waardoor het zijn 

uiteindelijke staat heeft bereikt. 

Dr. Jos Bart, ik zal je eerlijk bekennen dat het handmatig scoren van 4557 weefselcores 

mij nou niet direct de leukste bezigheid leek. Maar het was altijd een plezier om bij 

jou langs te komen mede dankzij de leuke gesprekken tussen het scoren door. Toen 

we ons toppunt van productiviteit hadden bereikt moesten we het scoren helaas 

staken vanwege de COVID-19 uitbraak, maar na een aantal weken hebben we dit 

digitaal hervat. Ik heb tijdens de eerste lockdown met niemand zo vaak gebeld als 

met jou! Dank voor je enthousiasme en begeleiding, wat heeft geleid tot hoofdstuk 

5. Sterre Paijens, in hoofdstuk 5 hebben we voor een groot deel gebruik gemaakt 

van weefsels die jij al had geselecteerd en gekarakteriseerd. Samen hebben we 

de klinische data compleet gemaakt. Bedankt voor de prettige samenwerking en 

succes met het afronden van jouw proefschrift! Ellen de Heer, dank je wel voor jouw 

analytische bijdrage aan hoofdstuk 5 en voor het meeschrijven aan de tekst. Binnen 

de onderzoeksgroep lagen onze onderzoeksonderwerpen het dichtst bij elkaar, het 

was altijd fijn om inhoudelijk met jou te kunnen sparren. Daarnaast ben jij na mij naar 

het Harris lab in Oxford geweest, het was leuk om je daar op te zoeken. Veel succes 

met het afronden van jouw onderzoek en coschappen, ik ben heel benieuwd wat je 

daarna gaat doen! 

Dr. Christian Blank en Judith Versluis, de keren dat wij elkaar in levenden lijve 

hebben gezien zijn op één hand te tellen, maar ik heb onze intensieve samenwerking 

als bijzonder prettig en efficiënt ervaren. Het heeft geresulteerd in een mooie 

publicatie, beschreven in hoofdstuk 6. Judith, veel succes met de afronding van jouw 

promotietraject! Dr. Karijn Suijkerbuijk, dr. Ellen Kapiteijn, dr. Astrid van der Veldt 

en Karlijn de Joode, bedankt voor het selecteren van de patiënten die vanuit jullie 

ziekenhuizen geïncludeerd konden worden voor de studie beschreven in hoofdstuk 

6. Het was leuk om binnen dit project ook een kijkje te kunnen nemen in andere 

academische oncologische centra in Nederland. Annemarie Eggen, Anne-Wikke 

Verbaan en Lisa Wang, samen hebben wij de database gebouwd waaruit ik patiënten 

heb kunnen selecteren voor het onderzoek beschreven in hoofdstuk 6, bedankt 

voor jullie hulp! Annemarie, ik vond het altijd heel fijn om met jou als mede-MD/

PhD’er te kunnen sparren over het traject en het was altijd erg gezellig met jou bij de 

afdelingsborrels. Succes met het afronden van jouw MD/PhD-traject! 

Rico Bense, Harm Ormel, Hagma Workel, Gabriela van der Schoot en Thijs Stutvoet, 

we begonnen tegelijkertijd aan onze stage wetenschap binnen de oncologie en 

hebben dat onderzoek vervolgens allemaal voortgezet binnen een promotietraject. 

Het was leuk en inspirerend om samen deze weg te bewandelen. Harm, bedankt voor 

de uitnodiging voor jouw bruiloft, ik had nooit kunnen vermoeden zelf ook de liefde 

van mijn leven aan die avond over te houden!

Graag wil ik prof. dr. Steven de Jong, prof. dr. Marcel van Vught, prof. dr. Frank Kruyt, 

prof. dr. Hans Nijman, dr. Marco de Bruyn, dr. Bea Wisman, dr. Rudolf Fehrmann, 

alle onderzoekers van het MOL lab, alle arts-onderzoekers en alle oncologen 

bedanken voor hun kritische vragen en suggesties tijdens de wekelijkse meetings 

en bij specifieke bijeenkomsten zoals “het metabolismeclubje”. Daarnaast was het 

leuk om op deze momenten in brede zin iets mee te krijgen van de verschillende 

onderzoeksonderwerpen waar binnen de afdeling aan gewerkt wordt. Ook dank voor 

alle gezellige afdelingsactiviteiten!

Dr. Hetty Timmer-Bosscha, dr. Coby Meijer, Gretha Beuker en Hilda Tooi, ik wil jullie 

graag bedanken voor alle hulp bij de logistieke en financiële kwesties rondom mijn 

promotietraject. 

Beste collega’s van de afdeling kindergeneeskunde in het Martini Ziekenhuis, na 

twee jaar fulltime onderzoek te hebben gedaan begon ik met mijn semi-arts stage bij 

jullie op de afdeling, waar ik veel energie en plezier uit heb gehaald. Toen ik hoorde dat 

ik per januari 2021 bij jullie mocht komen werken heeft dat me extra motivatie gegeven 

om de laatste loodjes van het promotietraject te volbrengen! Met veel enthousiasme 

werk ik momenteel als arts-assistent met jullie samen, het is een groot genoegen 

om mijzelf op deze manier als arts te kunnen ontwikkelen en me verder te kunnen 

verdiepen binnen de kindergeneeskunde. 
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Lieve paranimfen Sophie Klijnstra en Martijn Brands, jullie behoren letterlijk tot de 

eerste tien mensen met wie ik kennismaakte tijdens de eerste introductiedag van de 

geneeskundeopleiding. Jullie zijn mijn oudste vrienden uit Groningen en ik vind het 

heel bijzonder dat jullie tijdens de verdediging van mijn proefschrift naast mij staan! 

Ondanks dat er periodes zijn geweest dat we elkaar weinig zagen, omdat we her en der 

door Nederland en soms ook over de wereld verspreid waren, hebben we altijd heel 

fijn contact gehouden. Bedankt voor jullie positiviteit, enthousiasme en gezelligheid 

(wat vaak eindigt in buikpijn van het lachen)! Het is heel leuk om te zien hoe het jullie 

beide gelukt is om binnen jullie werk een bijzondere niche te vinden waarin niet alleen 

medische maar ook andere aspecten van de gezondheidszorg centraal staan. En wie 

had er gedacht dat we uiteindelijk alle drie interesse zouden hebben in de zorg voor 

baby’s en kinderen! 

Lieve Floor Timmer en Linda van Bijsterveldt, mede door jullie zal mijn 

onderzoeksperiode in Oxford voor altijd een van de meest bijzondere ervaringen 

uit mijn leven blijven. We deden alle drie onderzoek in een ander lab, waar we veel 

en lange dagen werkten. Het was fijn om op dat vlak “lotgenoten” te zijn en onze 

ervaringen met elkaar te kunnen delen. Van de vrije tijd die we daarnaast overhielden 

hebben we veelal samen genoten. We maakten er een sport van om alle colleges van 

Oxford aan te doen voor een formal dinner, we hebben een groot deel van de horeca 

in Oxford uitgeprobeerd en na onze vele bezoeken aan Londen voelde ik me daar 

toch ook wel een beetje als een local! Ik schiet nog altijd in de lach als ik denk aan de 

“veggie exchange” en de vele andere bizarre avonturen die we hebben meegemaakt. 

Ik ben trots op wat jullie allebei bereiken in de (bio)medische wereld en ik ben blij dat 

we nog steeds goed contact hebben!

Lieve Jeroen Schuitenmaker, Elsa van Wassenaer, Laurence Kok, Anne Schuppers, 

Tim Koopman, Jurriaan Brouwer, Julia Uniken Venema en Arden van Arnhem, oftewel 

lief, lief, lief, dagelijks bestuur van ISCOMS 2014 (om de standaard eerste speechzin 

van onze voorzitter even te citeren), solliciteren voor ons bestuursjaar was een van 

de beste beslissingen van mijn leven! Niet alleen heeft dit jaar mij ervan overtuigd 

dat ik zelf ook graag wetenschappelijk onderzoek wilde doen, maar het heeft me 

ook een enorm hechte en waardevolle vriendengroep opgeleverd. Zeker in de eerste 

jaren van mijn promotietraject, toen we allemaal nog in Groningen woonden, zagen 

we elkaar meerdere keren per week binnen en buiten het ziekenhuis. Later hebben we 

dat voortgezet met “team Groningen”. Van deze momenten en onze weekendjes weg 

geniet ik altijd volop! Tim en Lau, bedankt voor jullie bezoek aan mij in Oxford! Lieve 

Juul, onze twee reizen naar bella Italia waren heerlijk en zijn absoluut van grote waarde 

geweest om even tot rust te komen tussen alle promotiestress door!

Lieve Carolien Balvers, Jasmijn Oosterhuis, Leon Diepeveen en Marlies de Ruiter, 

lieve Tukkers, bedankt voor jullie interesse in mijn studie en promotietraject, en 

voor de altijd heerlijk ontspannende etentjes en uitjes! Als ik toe was aan een avond 

hard lachen of juist aan een goed gesprek, dan wist ik waar ik moest zijn. Ik vind 

het heel waardevol om nog zoveel contact te hebben met mensen die sinds mijn 

(vroege) jeugd al zo belangrijk voor me zijn. Ik ben ervan overtuigd dat dat ook voor 

altijd zo zal blijven! Carolien en Jasmijn, bedankt voor jullie gezellige bezoek aan 

mij in Oxford, het was leuk om die ervaring met jullie te kunnen delen.

Lieve Anne Aagten, huisgenootjes van het eerste uur in Groningen en sindsdien 

goede maatjes! Bedankt dat je altijd zo geïnteresseerd bent in waar ik mee bezig 

ben, ondanks dat het een totaal andere tak van sport is dan jouw eigen werk. Ik heb 

vaak de indruk dat we elkaars werk nog bijna fascinerender vinden dan ons eigen 

werk en dat maakt het zo leuk om het met elkaar te delen. Ook hadden we een 

fantastisch weekend toen jij langskwam in Oxford en geniet ik altijd erg van onze 

dagjes uit. Laten we de New Cool Collective traditie in stand houden! 

Lieve Marije Zwakman, mijn bezoek aan jou op Aruba had niet op een beter moment 

kunnen komen. De promotiestress was behoorlijk hoog op dat moment, maar 

dankzij jou kon ik er na tien dagen genieten in de zon weer helemaal tegenaan. 

Heerlijk zoals wij bepaalde dingen heel goed in elkaar herkennen! 

Lieve Marrit Talsma, bedankt dat ik regelmatig bij jullie aan mocht schuiven voor 

het avondeten tussen de drukte van onderzoek doen en coschappen lopen door. 

Behalve dat dat altijd heel gezellig is, heeft jouw nuchtere en relativerende kijk 

op het leven me ook regelmatig inzichten gegeven waar ik veel aan heb gehad! 

Dear Esther, Sophie and Saskia (my Gabriela’s!), I am so grateful that we, as second 

cousins, came into each other’s lives nine years ago. Although you live on the other 

side of the world, you are very dear to me. My visits to you in Florida, New York and 

Costa Rica have not only given me wonderful relaxing journeys and a lot of fun, 

but also a broader and inspiring view on life thanks to the different backgrounds 

we come from. It means a lot to me that you will attend the defense of my thesis!

Lieve familie Hendriks, bedankt voor jullie Brabantse gezelligheid! Als ik naar het 

mooie Den Bosch afreis, ben ik er altijd zeker van dat ik na veel gelachen te hebben 

met een goed gevulde buik weer terug zal keren naar het Hoge Noorden. Lieve 

oma, ik houd je graag nog vaak aan jouw uitspraak “bel me als je denkt die oude 

vrouw moet weer eens goed eten, dan weet ik namelijk wel een goed restaurant”. 
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Door de Coronacrisis zat het uit eten gaan er een tijd niet in, maar gelukkig heb je de 

ambitie om 100 jaar te worden en volgen er dus hopelijk nog vele gezellig etentjes! 

Lieve familie Stutvoet, de afgelopen jaren ben ik binnen jullie gezin gepromoveerd 

van “de een vriendin” naar “de buurvrouw” tijdens de Coronacrisis, toen Thijs en ik 

bij jullie op het erf in het koetshuis mochten komen wonen. Jullie hebben toen van 

dichtbij meegemaakt hoe ik gedurende de eerste en tweede lockdown maandenlang 

fulltime aan mijn proefschrift heb gewerkt. Bedankt voor jullie interesse en voor het 

meedenken als het even tegenzat. Daarnaast hebben jullie in die periode bijzonder 

goed voor mij gezorgd: elke avond een Ottolenghi gerecht te eten en ter ontspanning 

hebben jullie mij op de racefiets en te voet ondergedompeld in de prachtige omgeving 

rondom Deventer.

Lieve Marlot, ik ben trots dat jij mijn zusje bent. Nadat we het ouderlijk nest 

hebben verlaten, hebben we allebei een heel andere weg gekozen. Ik vind het 

bewonderenswaardig om te zien hoe gedisciplineerd jij het conservatorium hebt 

volbracht en de afgelopen jaren vorm hebt gegeven aan je werk binnen de cultuursector. 

Daarnaast zijn jij en Koen het levende voorbeeld van je dromen achternajagen en daar 

ook werk van maken. Het is fijn om onze gezamenlijke hobby’s zoals muziek, de natuur 

en het maken van mooie reizen met elkaar te kunnen delen.

Lieve papa en mama, als dochter van twee academici wist ik het in mijn jeugd altijd 

zeker: ik ga later nooit onderzoek doen! Maar toch viel de appel niet ver van de boom. 

Ik raakte zelfs verzeild in een onderzoeksonderwerp dat voor een deel dicht tegen 

papa’s expertise aanligt. Jullie kennen de klappen van de zweep en daar heb ik veel 

aan gehad tijdens mijn promotietraject. Mama dacht vooral procesmatig mee, papa 

voornamelijk inhoudelijk. Maar bovenal wisten jullie ook hoe jullie mijn hoofd even in 

een andere wereld konden brengen. Jullie weten precies hoe je mij kunt verwennen 

met lekker eten, leuke uitstapjes en mooie fietstochten. Als jullie naar Groningen 

kwamen of ik een weekend kwam afblazen in het mooie Twente, dan kon ik er daarna 

altijd weer tegenaan! Mijn eerste weekend in Oxford hebben we samen doorgebracht, 

het was heel fijn om toen samen met jullie deze stad te kunnen verkennen. 

Lieve Thijs, het was soms pittig om allebei tegelijkertijd in de afrondende fase van 

onze promotietrajecten te zitten, maar tegelijkertijd ook inspirerend. Jij liep op mij voor, 

waardoor ik steeds dacht “daar wil ik ook zijn”. Dankjewel voor het altijd inhoudelijk 

willen meedenken met mijn projecten en voor het verlenen van mentale en soms 

ook technische ondersteuning! Het is heel fijn om het leven met jou te kunnen delen. 

Het samenzijn en de vele muzikale en culturele uitjes die we voor de Coronacrisis 

ondernamen geven mij altijd veel ontspanning. We hebben grootse reisplannen, maar 

helaas kwam er een pandemie tussendoor. Gelukkig loopt Japan niet weg, zodra het 

weer kan gaan we eropuit. Zeker nu we beiden de doctorstitel mogen dragen, want 

dat moet gevierd worden! 

Anne Hendriks
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OVER DE AUTEUR

Anne Maria Hendriks werd op 29 januari 1993 geboren in Enschede. Op de middelbare 

school kwam ze voor het eerst in aanraking met het doen van wetenschappelijk 

onderzoek in het kader van het eindexamenvak “Onderzoek & Ontwerpen” als onderdeel 

van het Technasium. Tijdens het afsluitende project van dit vak, de zogenaamde 

Meesterproef, heeft Anne bijgedragen aan de ontwikkeling van een pijnprotocol voor 

kinderen op de spoedeisende hulp van het Radboud Universitair Medisch Centrum te 

Nijmegen. In 2011 behaalde ze haar gymnasiumdiploma aan het Bonhoeffer College 

te Enschede. Datzelfde jaar verhuisde zij naar Groningen om geneeskunde te gaan 

studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Naast haar bachelor geneeskunde heeft Anne gedurende drie jaar verschillende 

functies vervuld binnen de organisatie van het “International Student Congress of (bio)

Medical Sciences” (ISCOMS), een van ‘s werelds meest toonaangevende (bio)medische 

studentencongressen. Anne was lid van het dagelijks bestuur van ISCOMS 2014, waarbij 

zij verantwoordelijk was voor de organisatie van het wetenschappelijke programma 

van het congres. Deze ervaring bevestigde haar interesse om zelf wetenschappelijk 

onderzoek te gaan verrichten. Na het afronden van haar bachelor begon ze in 2014 

als onderdeel van de master geneeskunde met haar wetenschappelijke stage bij 

de afdeling medische oncologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen 

(UMCG) onder begeleiding van prof. dr. Liesbeth de Vries en dr. Hilde Jalving. Deze 

stage vormde de basis voor haar succesvolle sollicitatie voor het MD/PhD-traject van 

de Junior Scientific Masterclass in 2016, wat Anne de mogelijkheid heeft gegeven 

om haar coschappen te kunnen combineren met een promotietraject. Tijdens haar 

promotietraject heeft Anne gedurende zeven maanden onderzoek gedaan in het 

lab van prof. Adrian Harris, gevestigd in het MRC Weatherall Institute of Molecular 

Medicine te Oxford, Verenigd Koninkrijk. Daarnaast heeft ze de mogelijkheid gekregen 

om haar onderzoek te presenteren tijdens verschillende (inter)nationale congressen en 

heeft ze enkele subsidies ontvangen, waaronder de “Van der Meer-Boerema Stichting 

Talent Grant”. Ook heeft Anne tijdens haar MD/PhD-traject met veel plezier studenten 

begeleid tijdens hun onderzoeksstage en als tutor bachelorstudenten onderwezen 

middels probleemgestuurd onderwijs. 

Anne heeft haar coschappen volbracht in het UMCG, het Refaja Ziekenhuis en het 

Medisch Spectrum Twente. Haar coschap sociale geneeskunde heeft ze ingevuld 

met een stage bij de Wereldgezondheidsorganisatie in Genève, Zwitserland. Ze 

assisteerde hier de “Access and Innovation Unit” van de afdeling “Essential Medicines 

and Health Products” bij hun werk aan de betaalbaarheid en beschikbaarheid van 

geneesmiddelen tegen kanker. Na het volbrengen van haar semi-arts stage op de 

afdeling kindergeneeskunde van het Martini Ziekenhuis en de spoedeisende hulp van 

het UMCG werd Anne in 2020 beëdigd tot arts. 

Momenteel werkt Anne met veel enthousiasme als arts-assistent kindergeneeskunde 

in het Martini Ziekenhuis te Groningen. 
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