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Alhoewel het maar 4 jaar zijn, voelt het einde van een promotietraject als 

the end of an era. Het einde van een belangrijke periode waarin je met een 

groot team mensen veel ideeën deelt en als onderzoeker je eigen stijl en 

visie ontwikkelt. Zonder de begeleiding, bijdrage, steun en betrokkenheid 

van velen was het verwezenlijken van dit proefschrift nooit gelukt.

Allereerst wil ik mijn twee promotores Prof. dr. E.G.E (Liesbeth) de Vries en 

Prof. dr. J.A.G. (Jos) van Strijp en drie co-promotores dr. A.M.E (Annemiek) 

Walenkamp, dr. W.F.A (Wilfred) den Dunnen en dr. H. (Hetty) Timmer-Bosscha 

bedanken.

Beste Liesbeth, dank je wel voor alle geduld die je voor mij hebt gehad, vooral 

in de laatste maanden van mijn promotie. Toen je mij voor het eerst vroeg 

om de paper op tijd naar jou toe te sturen zodat je het met een lekker kopje 

thee in het weekend door kon lezen, was ik onder de indruk. Voor jou is het 

een plezier! Jouw enthousiasme voor een bijna afgeronde paper is dan ook 

aanstekelijk en de kwaliteit van een door jou nagekeken artikel gaat elke keer 

weer met een razend tempo omhoog. 

Beste Jos, bedankt voor de mogelijkheid die je mij hebt geboden om een 

tijd in Utrecht in jullie lab te mogen werken. Het zijn 5 verfrissende en 

zeer productieve maanden geweest waarin ik dankzij de expertise en 

beschikbaarheid van jouw lab, een heel hoofdstuk in elkaar heb kunnen 

pipetteren! Ongeacht waar we waren, bij jou op de kamer, op de gang, in het 

lab of onderweg naar een praatje, een brainstormsessie was op elk moment 

mogelijk.

Beste Annemiek, bedankt voor de mogelijkheid die je me hebt gegeven om 

aan dit interessante project te kunnen werken. Vrijwel gelijk in het begin 

heb je mij op een praktische manier een klinisch inzicht gegeven door me 
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mee te nemen naar een poligesprek. Dankzij jouw klinische achtergrond 

heb ik zo mijn fundamenteel neurowetenschappelijk gestelde brein kunnen 

omschakelen naar een translationele manier van denken. Dank je wel voor de 

geweldige werkgroep de je samen hebt gesteld. Urszula, Roeliene, Nathalie 

en Denise zijn een grote verrijking voor mij geweest.

Beste Wilfred, voor elke onderzoeker is het belangrijk om in het begin van 

zijn onderzoekscarrière een mentor te hebben en deze rol had jij voor mij. 

Wij kenden elkaar al van de BCN top Master waarin ik jou regelmatig met 

vragen heb bestookt voor mijn grote onderzoeksproject in het buitenland. 

Dit is gedurende mijn PhD traject niet veel veranderd. Steeds nam jij extra tijd 

om mij inzicht te geven in the bigger picture en ondersteunde je me tijdens 

de moeilijkere momenten van het onderzoek. Geen moment was te gek om 

even bij jou de deur binnen te kunnen lopen. Jouw enthousiasme, out of 

the box thinking en frisse blik op het onderzoek is voor mij altijd aanstekelijk 

geweest. Dank je wel voor het creëren van een veilige omgeving waarin altijd 

plaats was voor een discussie, vaak over onderzoek maar ook over andere 

dingen zoals de tiramisú en of deze met drank hoort of niet (niet dus ;). Je 

hebt een grote bijdrage geleverd aan mijn ontwikkeling als onderzoeker. 

Beste Hetty, voor iedere PhDer die net begint bij de Medische Oncologie 

is jouw deur er wel één waar extra vaak op geklopt wordt. Jouw praktisch 

inzicht in het haalbare (of niet) heeft veel bijgedragen aan verschillende 

aspecten van dit project. Het enthousiasme dat je na al deze jaren in het 

onderzoek hebt weten te behouden is heel mooi om te zien. Even wat cellen 

voor iemand kweken in de zomer, daar word je al blij van! 

Dan wil ik alle leden van de leescommissie, Prof. H.W.G.M Boddeke, Prof. P. 

van der Valk en Prof. L. Koendermand hartelijk bedanken voor de tijd die jullie 

aan de beoordeling van dit proefschrift hebben besteed.
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En natuurlijk alle andere collega’s en oud-collega’s van het Multidisciplinair 

Oncologisch Laboratorium:

om te beginnen de PI’s , beste Prof. dr. S. (Steven), dr. G.B. (Bea) Wisman, 

Prof. dr. M. (Marcel) van Vugt en Prof. dr. F.A. (Frank) Kruyt,  bedankt voor al 

jullie input tijdens de werkbijeenkomsten. Na elke presentatie had ik weer 

nieuwe ideeën om mijn onderzoek te verbeteren.

Mijn dank gaat ook uit naar Gretha voor het helpen met alle hora finita 

gerelateerde zaken. Tevens wil ik Coby en Meta bedanken, de financiële 

aspecten van een project zijn essentieel en jullie stonden altijd klaar voor om 

te helpen. Coby, dank voor je verdere ondersteuning bij ook alle andere niet 

financieel gerelateerde aspecten.

Daarnaast wil ik ook alle co-auteurs bedanken waarmee ik samen hele leuke 

stukken heb kunnen ontwikkelen. 

Beste Michiel, dank je wel voor het leuke TEM stuk in hoofdstuk 3, ondanks 

de tegenslagen van dit hoofdstuk hebben we er toch een leuk manuscript van 

weten te maken.

Dear Justin, I wanted to thank you for all the advice and help with the 

wonderful neurospheres which supported the last publication. I always 

enjoyed our science discussions a lot.

Verder kan een laboratorium niet werken zonder een groep analisten die de 

druk rond lopende gemeenschap PhD’s ondersteunen en sturen. Dank jullie 

allemaal voor jullie hulp, en vooral Gert Jan (voor hulp bij de qPCR), Wietske 

(voor alle hulp met de immunohistochemie), Silke (voor hulp met de dieren) 

en last but not least Elly bedankt voor al je ondersteuning omtrent het qPCR 

materiaal van de GG cellijnen.
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Ook wil ik de Medische Microbiologie in Utrecht bedanken voor de 

fantastische en productieve periode die ik daar heb doorgebracht. 

Beste dr. K.P. van Kessel en dr. C.J. de Haas, beste Kok en Carla, ik wil jullie 

allereerst bedanken voor alle tijd die jullie in mijn begeleiding gestoken 

hebben. Ik ben nog steeds verbaasd hoe snel jullie mij wegwijs hebben weten 

te maken in het lab. Kok bedankt voor jouw tijd, jouw expertise over CHIPS, 

FLIPr(L) en FPR1 is verbazingwekkend net zoals het gedetailleerde geheugen 

dat je hebt over alles wat er al wel en niet in het verleden onderzocht is. 

Carla, dank je wel voor de begeleiding bij het maken van de CHIPS eiwitten, 

jouw expertise in primer designing, PCR kennis en probleemloze opzet van 

nieuwe protocollen voor de PCR machine (en die meteen functioneren) was 

voor mij bewonderenswaardig.

Beste Piet, bedankt voor de enorme hulp die je me hebt geboden met het 

isoleren van de nieuwe CHIPS eiwitten.

Beste Karlijn, heel erg bedankt voor alle tijd die je voor mij nam. Dankzij jou 

is mijn verblijf in Utrecht een heel stuk makkelijker verlopen. 

The end of an era geldt niet alleen voor de hoeveelheid werk maar ook voor 

het afscheid dat genomen moet worden van alle mensen die voor langere tijd 

mijn dagelijkse leven een stuk leuker hebben gemaakt!

First of all I would like to thank the chemokine group…ladies ladies…what 

can I say, never ever would I have imagined finding such an awesome group 

of girls getting together. It was a privilege to work in such an imaginative, 

original and quirky environment. The years spent together were truly 

inspiring and joyful! Dear Urszula and Roeliene, you girls formed the starting 

two and were of great help and support during this project. Each time you 

made all the hurdles seem like a small obstacle to step over on the way. Lieve 
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Nat, op de één of andere manier worden wij met de minuut luider wanneer 

we overleggen of kletsen. Het was geweldig om met jou samen te werken, 

ik was altijd onder de indruk van de hoeveelheid werk die je iedere keer 

wist te verzetten. Wat heb ik de witte chocolade momenten en knuffels en 

passant gemist toen je weg was. Lieve Denise, de samenwerking was kort 

maar krachtig en ik ben blij dat we elkaar met enige regelmaat nog kunnen 

zien, want jouw uitbundige lach is aanstekelijk!

Mijn eerste kamer was de beroemde Chuck Norris (F.1.22) kamer. Esther, 

Marlous, Ingrid, Linda, Nicolette, Anouk, allemaal hebben we vroeger of 

later samen in deze geweldige kamer gewerkt. Bedank voor al jullie steun en 

plezier die we daar samen beleeft hebben. 

Na de Chuck Norris kamer werd het voor mij tijd om naar de 0.08G kamer te 

verhuizen en hier weer super kamergenootjes tegen te komen. Lieve Jolanda 

(mijn co-parenting buddy van Pedro en ook koffie maatje), Rolf en Hylke (het 

nuchtere mannenfront) en later Roelien (mijn RSI buddy)…In de ghetto gang 

waren we samen een stelletje ongeregeld met veel rare eigenschappen, 

mensen opsluiten, gekke kweekjes in kopjes, werk ontwijkend of RSI 

ontwijkend gedrag, luid overleggen, Fries praten, tot te laat doorwerken of 

niet meegaan met koffiepauze, alles werd geturft…dank jullie wel voor alle 

leuke momenten, wat heb ik gelachen in die kamer!

En natuurlijk alle mensen van de TGIF-onco group, de groep suicidals die 

zich regelmatig laat mishandelen door de Uurwerker om toch weer terug te 

keren!

Lieve Esméé, Stephanie, Elly, Kirill, Tushar, Hilde, Annemargriet, Millind en de 

rest van de TGIF-group, een vrijdagavond met jullie pizza eten, borrelen of 

dansen is een avond geleefd!
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Lieve Judith,  the end of an era werd nog reëler toen ook jij eenmaal het lab 

uit was. Wij begrepen elkaar heel goed in een paar belangrijke aspecten van 

het onderzoek. Ik heb enorm van onze koffiemomenten genoten en stiekem 

dankzij jouw magische formule ook de filterkoffie leren waarderen! Ik hoop 

dat de toekomst nog vele van zulke leuke momenten voor ons in petto heeft.

Dear Birgit, the last part of my PhD was so much fun! Your room was always a 

nice getaway for a short break :), I missed you after moving out of Groningen!

Nicoletteeee, jij nam al snel de functie van Judith over in de TGIF en je deed 

het met heel veel passie. Naast de yogasessies samen, kwam ik erachter 

dat je nog 100 andere dingen doet. Jouw energie lijkt eindeloos te zijn en is 

aanstekelijk. Ik wens je veel succes met de laatste loodjes.

Lieve Marlous, wat goed dat je nieuwe baan pas in juni begint ;) heel erg 

bedankt voor het naar mij luisteren in deze laatste fase. Ik wens je alvast heel 

veel succes met je nieuwe baan. 

Lieve Siobhan, door gewoon even met jou te praten kwam ik altijd op de 

leukste ideeën voor mijn onderzoek, vooral voor de laatste paper. Jouw 

heerlijke manier van direct zijn en sterk gevoel voor oprechtheid zijn mooie 

kwaliteiten die ik erg waardeer. Ontzettend bedankt voor jouw ondersteuning  

tijdens de allerlaatste loodjes van dit boekje. Ik wens je het allerbeste bij het 

afronden van je project.

Ook wil ik mijn geweldige studenten Evelien, Ashanty en Yannick bedanken 

voor al jullie harde werk. Ik heb jullie met plezier kunnen begeleiden, het is 

niet vanzelfsprekend om zulke goede en zelfstandige studenten te hebben.

En dan natuurlijk alle MMB AIO’s inclusief Kirsten, Nienke, Rutger, Michiel, 

Steven, Daphne Annemarie, Ann, Maaike, Evelien en de rest van de koffie 

mailing list. Jullie wilde ik allemaal bedanken voor de geweldige periode 

daar in Utrecht, door alle leuke activiteiten zoals retraites, vrijdagborrels, en 
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promotiefeestjes heb ik me geen moment alleen gevoeld. Het was kort maar 

krachtig en ik heb ervan genoten, jullie zijn een hele leuke en dynamische 

groep!

Helaas is the end of an era ook aangekomen voor de N-track ladies! Sygrid, 

Inge, Mela en Ama, de Groningen vortex heeft ons na de geweldige Master 

samen ook nog 4 extra PhD jaren geschonken waarin we veel hebben 

mogen meemaken. N-track retraites, Mysteryland, Welcome to the Village, 

waterskiën, kitesurfen en verjaardagen zijn echt leuke momenten geweest 

waar ik altijd naartoe heb geleefd. Lieve Sygrid, of beter vervelende Fries ;) 

Dank je wel voor alle geduld in het aanhoren van mijn frustraties. De vrijdag 

samen en onze zontripjes waren vaak heerlijke rustmomenten waarop ik uit 

kon blazen en we over ik weet niet wat tot diep in de nacht konden kletsen.   

Jouw sociale karaktereigenschappen zijn voor mij een bron van inspiratie. 

Lieve Inge, Ingetjina, jij en ik delen de sterke behoefte om dingen eens anders 

te doen, om dynamische avonden door te brengen en ongeacht wat we doen 

we hebben altijd plezier. Jouw uitbundige lach (tot tranen aan toe), eerlijkheid 

en sterke zelfreflectie zijn hele bijzondere eigenschappen die maar weinig 

mensen hebben.  Lieve Mela, onze lunchmomenten op het UMCG waren 

altijd even een fijn kletsmoment om weer fris aan de slag te kunnen! Lieve 

Ama, jij was de eerste die van ons allemaal uit Groningen weg is gegaan, we 

hebben je gemist en ik hoop dat je het daar leuk hebt in Michigan. 

Ladies, ik wens jullie het allerbeste met het afronden van jullie projecten!

Ook ben ik dankbaar voor mijn vrienden in Italie, I signorini di Roma, la 

Calabrese e quelle di Milano..Manuel, Lorenzo, Valerio, Valentina, Mara, 

Astrid, Giulia e Sonia! Anche se gli anni passati sono stati intensi e non mi 

sono potuta far sentire quanto avrei voluto, ogni volta che ci risentiamo (o 

vediamo) e’ come se ci fossimo visti il giorno prima! E’ proprio vero che gli 

amici veri non si distinguono dalla frequenza con la quale ci si incontra ma dal 

feeling che rimane ad ogni nuovo contatto.
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Cara Sonia, grazie per essere a Groningen con me nei giorni della difesa, sei 

unica! 

Ashley girl, our periods of staying in touch underwent ups-and-downs but 

fortunately our friendship never changes. Your enthusiasm in life is inspiring 

for me.

Lieve Manouk, het voelt heel speciaal om nog steeds bevriend te zijn met 

iemand die ik al 25 jaar ken! Bedankt voor al onze heerlijke tapasavonden 

en leuke feestjes met de rest van de Amersfoortse “gang”. Ook bedankt  

(Sanneke natuurlijk ook :) voor alle interesse in mijn onderzoek, ik heb altijd 

met genot aan jullie de antennes op de celletjes beschreven en hoe deze de 

signalen doorsturen. 

Of course a special thanks goes to my paranymphs. Dear Urszula and Roeliene, 

thank you so much for being my paranymphs!! I will never forget the moment 

of the first work meeting when you two were walking through the hallway 

laughing. My very first thought was; nice, this is going to be fun. And it was! 

Dear Urszula, thank you so much for all your support both scientific and not. 

Together we had so many awesome moments and long conversations, which 

culminated in our magic formula: the combination. It became my life motto! 

The naturalness of our friendship is proof of how special it is. Lieve Roeliene, 

Roeltje, met jou valt er altijd wel wat te beleven en niks is te gek om te doen. 

Ongeacht hoe druk je het hebt, je maakt altijd even tijd voor me. Het maakt 

niet uit hoe ver we van elkaar zullen zijn, onze vriendschap zal blijven.

Cara famiglia, il dispiacere di non poter avere Opa e la Nonna tra di noi è 

immenso ma per fortuna abbiamo l’un l’altro. 

Cara famiglia Ieraci, ogni anno, quando arriva il momento in cui il biglietto è 
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prenotato, e’ sempre un momento di gioia. Sarà perché torno alle origini o 

forse perché mi godo le giornate infinite in cui nulla si organizza, tutto si fa 

sull’attimo e non si capisce come ma alla fine siamo sempre insieme.

Cara zia Anna e zio Enzo, sappiate che mi é dispiaciuto tantissimo non avervi 

qui a Groningen in una giornata come questa. Ma non vi preoccupate perché 

quest’estate farò in modo di non mancare per neanche mezzo secondo dal 

primo piano, specie se ci sono le braciole! 

Cara Paola e Cristina, Truidis e Cri cri, è strano dover esprimere 

contemporaneamente la tristezza di non aver l’una e la gioia di avere l’altra 

con me, qui in Olanda, nei giorni della difesa. Siete come due sorelle, insieme 

ne abbiamo passate parecchie e tornare in Calabria ogni anno è come tornare 

a casa…un posto speciale dove senza di voi non sarebbe lo stesso. Truidis 

non vedo l’ora che venga l’estate per poter finalmente riprendere la nostra 

routine dei caffè insieme. Cara Cri cri purtroppo moorse non ce l’ha fatta 

in questa tesi..avevamo grandi progetti per lui, ma al suo posto abbiamo la 

proteina Jenny Cri…Moorse lo lasciamo a riposo..ma non disperare arriverà 

anche il suo turno. Grazie per essere venuta in Olanda per la difesa, non hai 

idea cosa significhi per averti qui in questi giorni. 

Caro zio Pino e zia Cettina, non ci posso credere che alla fine siete riusciti 

a venire a Groningen, non potete neanche immaginare l’emozione che ho 

provato quando i biglietti erano prenotati! A casa vostra è sempre un piacere 

stare, grazie per tutti i bei momenti insieme, per i caffettini e per le cene a 

livello di ristorante! 

Lieve familie Boer, om te beginnen lieve zii Karel e Maria Teresa, Anthony 

en Timothy wat heb ik er de laatste jaren van gebaald dat ik zoveel van de 

legendarische BBQ’s een heerlijke maaltijden bij jullie heb moeten missen! 
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Dank jullie voor al je interesse in mijn onderzoek, ik kijk ernaar uit om voor 

de eerste keer in jaren weer een stukje zomer samen te vieren.

Lieve oma, wat fijn dat jij er ondanks de verre reis er alsnog bij kan zijn. Ik 

waardeer het heel erg. 

Caro Alex, fratellaus, le scelte di vita che abbiamo fatto, ci hanno portato a 

vivere in due mondi del lavoro completamente diversi, ma che ci tengono 

uniti tramite due genitori meravigliosi … Durante un PhD si tende sempre a 

dimenticare il resto del mondo, ma tu mi tieni con i piedi per terra. Grazie per 

tutte le risate, le guerre per chi fa il caffè e le birrette serali! Tanto non importa 

dove siamo Utrecht, Groningen, Amsterdam, Mallorca, Siderno, Amerongen 

o Rhenen in qualche modo ci divertiamo sempre …. tranne quando viaggiamo 

insieme ;) e ricordiamoci sempre che la vita non è solo fiori e farfalline!

Lieve papa en mama, eh cari miei non so in che lingua scrivervi, maar een 

ding is zeker, bij jullie is het thuis. Grazie …gewoon voor wie jullie zijn! Opa zei 

altijd dat je nooit voorzichtig genoeg kon zijn in de keuze van je ouders…well 

well.. I did a good job! Sappiate che ritornare da voi é sempre una necessitá 

intrinseca..mi da il feeling del back to basics. Non ci sono parole per quanto 

voglio bene, per quanto vi sono grata per tutto ! Don’t forget…dit is ook een 

beetje jullie boekje, vanaf het startpunt in Rome, naar Groningen, Vancouver 

en weer terug in Groningen, jullie hebben mij altijd ondersteund.

Lieve Daan, rotsvast heb jij de laatste jaren naast mij gestaan en zonder jou 

was dit traject een stuk moeilijker geweest. Het blijft me verbazen hoe wij op 

een hele andere manier hetzelfde zijn. Wij weten wat we willen, insieme is 

het leukst en zo houden we het!








