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DANKWOORD

Tijdens het werken aan dit proefschrift raakte ik steeds meer gewend aan het idee dat 
een proefschrift nooit af is. Altijd kon er nog aan een figuur worden gesleuteld of kon een 
manuscript nog verder verbeterd worden. Het is dan ook een vreemde gewaarwording dat 
er nu dan echt een kaft om het boekwerk heen zit, en het werk erop zit. Toch hoop ik dat de 
afronding van dit proefschrift tevens een nieuwe start is, want de afgelopen jaren heb ik met 
veel plezier onderzoek gedaan. En dat is zeker ook te danken aan de enthousiasmerende rol 
van de vele collega’s die ik hier graag wil bedanken. 

Mijn promoteren, Prof. Dr. Geke Hospers en Prof. Dr. Elisabeth de Vries en copromotoren 
Dr. Andor Glaudemans en Dr. Erik de Vries hebben ieder op hun eigen wijze een enorme 
bijdrage geleverd in de totstandkoming van dit proefschrift. 

Geke, ik prijs me gelukkig dat ik aan het eind van mijn geneeskundestudie als student 
bij jou en Erik aanklopte voor een onderzoekstage. Fantastisch dat dit uitmondde in 
een promotietraject. De samenwerking met jou heb ik altijd als zeer prettig ervaren, 
laagdrempelig kon er overlegd worden, en je straalde veel warmte en vertrouwen uit. Voor 
wat betreft het patiëntencontact geld je tevens als een groot voorbeeld. 

Liesbeth, dankzij jouw kritische blik kon een manuscript, daar waar ikzelf en anderen 
geen verbetering meer zagen, steeds weer naar een hoger niveau worden getild. Met een 
ongeëvenaarde precisie en snelheid retourneerde jij de stukken met impactverhogende en 
soms ook hilarische feedback (inclusief youtube linkjes). Veel dank voor alle kansen die je 
me hebt geboden.

Andor, jij leerde me alles omtrent de 18F-FES-PET, hoe deze te beoordelen, te kwantificeren, 
te fuseren met CT, et cetera. Je stond altijd klaar om nog even een scan samen te bekijken. 
Jouw input in het wekelijkse overleg en bij de opzet van nieuwe studies was van grote 
waarde. 

Erik, ook jou leerde ik al kennen als geneeskundestudent. De inhoudelijke discussies op 
vrijdagochtend werkten altijd enthousiasmerend en met kritische vragen zette jij de ander 
tot nadenken. Ik heb bewondering voor je kennis dat zich strekt tot ver buiten de chemie. 
Hoewel niet tot uiting gekomen in dit proefschrift, heb ik ook de preklinische studies, waarin 
jij een belangrijk aandeel had, met veel plezier gedaan. 

Ook de leden van de leescommissie, Prof. Dr. Epie Boven, Prof. Dr. Hans Nijman, en Prof. Dr. 
Elsken van der Wal wil ik graag bedanken voor de beoordeling van dit proefschrift. 
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De studies hadden niet uitgevoerd kunnen worden zonder de bereidheid van patiënten om 
deel te nemen aan de onderzoeken. In een moeilijke periode waren zij toch bereid om extra 
scans en bloedonderzoeken te ondergaan. 

Graag wil ik KWF Kankerbestrijding bedanken voor hun financiële bijdrage die het mogelijk 
heeft gemaakt de onderzoeken uit te voeren. 

Prof. Dr. Rudi Dierckx, dank voor alle faciliteiten die je hebt geboden om de onderzoeken uit 
te kunnen voeren. Tevens spreek ik graag mijn waardering uit voor de bijdrage die je hebt 
geleverd bij de totstandkoming van enkele studies. Dr. Hetty Timmer-Bosscha, dank voor alle 
hulp bij het laboratoriumwerk en als co-auteur in de studie naar hormoonreceptorexpressie 
in het ovariumcarcinoom. Dr. An Reyners en Dr. Carolien Schröder, ook jullie hebben een 
belangrijke rol gespeeld in de studies naar respectievelijk het ovariumcarcinoom en het 
mammacarcinoom. Dr. Henriëtte Arts, Prof. dr. Regina Beets-Tan, Drs. Alphons Bongaerts, 
Drs. Martijn van Faassen, Prof. dr. Harry Hollema, Prof. dr. Ido Kema, Dr. Linda de Munck, 
dank voor jullie bijdrage aan enkele studies. 

Tijdens mijn onderzoeksjaren heb ik ook ervaren hoe leuk het is om anderen te begeleiden, 
te enthousiasmeren, en proberen kennis over te brengen. Studenten die ik tijdens hun 
wetenschapsstage, JSM-project en facultatieve stage heb mogen begeleiden: Zainab Al-
Sada, Victor Bouwman, Tina Jager, Meta van Lanschot en Pauline van der Marel, bedankt 
voor de samenwerking. 

Naast de bovenstaande personen die direct betrokken zijn geweest bij de studies wil ik 
ook graag de overige stafleden van de Medische Oncologie bedanken voor de inspirerende 
leeromgeving; het secretariaat van de Medische Oncologie voor alle onmisbare 
ondersteuning bij o.a. het indienen van studies bij de METc en het submitten van stukken; 
de imaging meeting-groep, in het bijzonder ‘oud-gedienden’ Dr. Thijs Oude-Munnink 
en Dr. Anton Terwisscha-van-Scheltinga; collega’s van lab ‘MOL’; de afdeling Nucleaire 
Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming, waaronder het secretariaat voor alle hulp bij 
de planning van de 18F-FES-PET scans, de MNW-ers, in het bijzonder Paul Snick, voor de 
technische ondersteuning en hulp rondom patiëntenstudies, en Mohammed Kayum en Dr. 
Iñes Farinha Antunes voor de interessante 18F-FES-PET discussies; en de feestcommissie, 
Matthieu Bosman, Dr. Urszula Domanska, Christian Huisman en Naomi van der Sligte.

Onmisbaar in dit promotietraject waren jullie, kamergenoten en andere arts-onderzoekers: 
Corina, Frederike, Grytsje, Helle-Brit, Hilde, Hink, Lars, Martine, Niek, Renske, Rob, Sietske, 
Sjoukje, Sophie en Titia, wat een goeie tijd hebben we gehad! Van een extra uitstapje 
naar New York tot sneeuwhappen en opdrukken op Terschelling, van een fietstocht langs 
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Lake Michigan tot kamperen in de Noordoostpolder en weekendjes in illustere dorpjes als 
Vledder en Waskemeer, het zwembad van Sjoek, vele vrijdagmiddagborrels, geslaagde 
pubquizavonden, BBQs en kerstdiners. Kortom, te veel mooie momenten om op te noemen. 
Ik bewaar warme herinneringen aan deze tijd en ben blij dat we elkaar nog steeds regelmatig 
zien. Velen van jullie zijn naast collega’s ook echt vrienden geworden. 

Mannen van ‘Team4mijl alumni’ , met de marathon van Rome kwam er een mooi nieuw 
doel bij naast de afronding van dit proefschrift. Volgend jaar Barcelona?

Hugo, Isa, Taco, Steef, Jesse en Koen, het doet eigenlijk geen recht aan onze band om jullie 
hier simpelweg te ‘bedanken’. We hebben veel bijzondere momenten gedeeld, en ik hoop 
dat er nog velen zullen volgen. Als hoogtepunten gelden absoluut de eerste keer Soundwave, 
de roadtrip via Ljubljana, München en Köln, en de #church feesten. Maar ook de ‘gewone’ 
dagen chillen of met elkaar uitbrakken leidden vaak tot vermakelijke en spontane acties.  Ik 
zou willen dat er een 8e dag in de week zat om elkaar nog wat vaker te kunnen zien. Zonder 
jullie waren de afgelopen jaren in ieder geval een stuk saaier geweest! 

Lieve papa en mama, wat is het toch fijn om zulke ouders te hebben! Jullie onvoorwaardelijke 
steun en liefde ervaar ik bijna elke dag. Lief zusje, Mayke, ik ben blij dat je vandaag naast 
mij staat als paranimf. 

Allerliefste Jolien, wat een geluk hebben wij al in zo’n korte tijd! Bij jou kan ik volledig mezelf 
zijn en je haalt het beste in me naar boven. Ik geniet ervan om samen met jou te zijn, kan 
met je lachen en gek doen. Ik verheug me op alles wat nog komen gaat! Lieve Milou, prachtig 
meisje, nu kan papa voorlezen uit zijn eigen boekje, slaap gegarandeerd! 
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