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ENGLISH SUMMARY

Chapter 1: General introduction
Cancer is caused by the accumulation of somatic variants in oncogenes and tumor 
suppressor genes. Small-scale mutations (activating missense mutations or deleterious 
missense, nonsense and frameshift mutations), copy number alterations (amplifications and 
deletions) and chromosomal rearrangements (activating fusions) are all somatic variants that 
can lead to malignant transformation of normal cells. Somatic variants serve as molecular 
markers of disease with diagnostic, prognostic and/or predictive value. Predictive molecular 
markers predict response to drugs that target that specific variant or change in expression 
of the cellular protein or receptor, which are collectively known as ‘targeted therapy’. The 
discipline within pathology that focuses on the detection of molecular markers is molecular 
pathology. Various DNA- and RNA-based profiling techniques are available, including 
next-generation sequencing (NGS). As a consequence of an increase of clinically relevant 
molecular markers and the introduction of extensive molecular profiling into routine 
practice, the complexity of interpreting results has increased. For correct interpretation and 
to ensure that patients receive appropriate treatment, MTBs have been established. MTBs are 
multidisciplinary teams featuring various experts from molecular pathology and oncology 
that aim to provide rational, patient-specific diagnostic or therapeutic recommendations.

The aim of this thesis was to investigate the differences between MTBs in the Netherlands, 
how experts can reach an optimal treatment recommendation and what the impact of that 
recommendation is on the clinical course of individual patients (part I). In addition, specific 
challenges at different levels of the decision-making process were explored, and solutions 
that can be implemented to deal with these challenges were presented (part II).

Part I: Molecular Tumor Boards: organization, methods and outcomes
The first part of this thesis is an assessment of the organizational infrastructure, methods and 
outcomes of MTBs in the Netherlands, and the interpretation of somatic variants performed 
by clinical scientists in molecular pathology (CSMPs) in preparation of MTB meetings.

Chapter 2 analyzed the method and effectiveness of the University Medical Center 
Groningen (UMCG)-MTB on the basis of a retrospective analysis of adherence to the MTB 
recommendation and subsequent treatment outcome. In 2018, the MTB reviewed 110 
NSCLC cases with rare or complex mutational profiles. The MTB recommended targeted 
therapy in 59 of 110 NSCLC cases: 24 within a clinical trial, 15 in accordance with guidelines 
(on label) and 20 off label. In patients recommended on or off label targeted therapy 
with available follow-up, the MTB recommendation resulted in an objective response in 
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67%, with a median progression-free survival of 6.3 months and an overall survival of 10.4 
months. Chapter 2 demonstrated that targeted therapy recommendations resulting from 
the UMCG-MTB workflow were highly adhered to and resulted in a positive clinical response 
in the majority of patients with advanced NSCLC, demonstrating the effectiveness of the 
UMCG-MTB.

Chapter 3 is the result of a nationwide comparison of methods and targeted therapy 
recommendations of MTBs from all eight tertiary cancer referral centers in the Netherlands. 
Similarities were that they all focused on rare mutational profiles, operated independent 
of cancer type-specific multidisciplinary teams and comprised oncologists, pathologists 
and CSMPs, the latter two of which were primarily responsible for the preparation of 
cases. Differences included the types of cancer discussed and the methods used to gather 
evidence varied. Agreement in targeted therapy recommendations was high (86%). Chapter 
3 showed that MTBs associated with tertiary cancer referral centers in the Netherlands 
were similar in setup and highly agreed in targeted therapy recommendations. A “Dutch 
MTB model” was postulated that can form the backbone of a national quality guideline 
regarding MTBs.

Chapter 4 further explored the methods used by CSMPs to gather evidence for pathogenicity 
and actionability of somatic variants. CSMPs associated with MTBs were invited to disclose 
their strategies for (rare) variant interpretation. The majority of the 18 respondents adhered to 
a manual seven-step approach to assess pathogenicity and actionability, with heterogeneity 
in the resources and tools used for this approach. The participating laboratories were asked 
to classify pathogenicity of uncommon variants using a five-tier system proposed in 2015 
by the American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG) and the Association 
for Molecular Pathology (AMP). The inter-laboratory agreement was high (Krippendorff’s 
alpha = 0.87 [95% confidence interval (CI), 0.76–0.92]). Four resources (VarSome, ClinVar, 
Franklin and InterVar) had at least ‘substantial’ concordance with the consensus expert 
opinion. Variability in assessing actionability was higher, which indicates that there is a 
need for improvement of tools for classification of actionability. Chapter 4 demonstrated 
that, despite a potentially subjective and varying manual approach to interpret challenging 
variants, a high inter-laboratory concordance in the classification of pathogenicity by 
Dutch pathology laboratories was demonstrated. The seven-step approach presented in 
this chapter can serve as a guide for molecular pathology experts for critical assessment of 
evidence of pathogenicity and actionability. 

In conclusion, the results from part I provide insight into the current organizational 
infrastructure of MTBs in the Netherlands. MTBs in the Netherlands were shown to be similar 
in setup, and demonstrate high agreement in both the classification of pathogenicity by 
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associated CSMPs as well as identifying actionable targets, with favorable resulting treatment 
outcomes. Proposals were made at various levels for the optimization and harmonization of 
decision-making before and during MTB meetings.

Part II: Challenges in molecular-guided decision-making: from testing to 
treatment
The second part of this thesis focused on specific challenges that CSMPs, pathologists and 
oncologists face in decision-making based on somatic variants in real-world, clinical practice. 
These challenges included the implementation of the most appropriate testing method to 
detect rare variants, the role of adequately interpreting actionability of rare variants and the 
treatment decision-making in case of rare, resistance-inducing variants.

Chapter 5 centered around diagnosing gene fusions in NTRK1–3, rare drivers of cancer with 
a histology- and age-agnostic indication for treatment with targeted inhibitors (larotrectinib 
and entrectinib). According various international guidelines, tumors can be tested using 
pan-TRK immunohistochemistry (IHC) as a screening tool, with positive staining requiring 
confirmation using a molecular assay. The landscape of TRK/NTRK testing and discrepancies 
between IHC and molecular tests in routine practice were evaluated using pathology 
reports from the nationwide Dutch Pathology Registry (PALGA). Between 2017–2020, 7457 
tumors were tested for TRK/NTRK, with a total of 69 NTRK fusion-positive tumors. In patients 
tested with both IHC and a molecular test, IHC was found to have a sensitivity of 79% (95% 
CI, 60–92%), and a specificity of 69% (95% CI, 64–74%). The results in chapter 5 indicated 
that the utility of pan-TRK IHC as a prescreening for NTRK1–3 fusions should be reconsidered.

Chapter 6 described a case report of a patient whose lung adenocarcinoma harbored 
multiple rare mutations, including a rare frameshift-induced MET exon 14 skipping mutation 
and oncogenic PIK3CA and IDH2 mutation. The latter was shown to originate from tumor-
infiltrating chronic myelomonocytic leukemia. This case report illustrated that the presence 
of a seemingly unexpected oncogenic mutation should prompt the consideration of a 
second malignancy, especially if the variant is common in hematological malignancies. 
Moreover, this study illustrated the careful interpretation of variants deducing possible 
alternative explanations that have to be verified by the clinical context.

Chapter 7 highlighted both the prognostic and the predictive role that uncommon variants 
of the well-described EGFR gene can play in NSCLC. The landscape of clinically actionable 
EGFR mutations in patients with NSCLC in the Netherlands and their effect on overall survival 
was assessed using nationwide data from the PALGA registry and the Netherlands Cancer 
Registry (NCR). An overall prevalence of 11.7% of EGFR mutations was found, predominantly 
classical exon 19 deletions and L858R. Patients with exon 19 deletions survived significantly 
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longer when treated with targeted therapy. However, the remainder of the mutations, 
which are commonly referred to as ‘uncommon’ mutations in literature, had distinct survival 
patterns when they were classified in terms of actionability using the scheme proposed 
in 2017 by the AMP, American Society for Clinical Oncology (ASCO) and the College of 
American Pathologists (CAP). ‘Uncommon, actionable’ mutations (such as G719X, S768I, and 
L861X, among others) were found to have similar overall survival duration to patients with 
L858R. Chapter 7 thus demonstrated that an appropriate consideration of actionability of 
uncommon somatic variants is necessary to ensure the true activity of targeted therapy is 
appreciated.

Chapter 8 shifted the focus to acquired (resistance-inducing) mutations. Patients with 
advanced, metastatic cancer inevitably progress on targeted therapy by acquiring novel 
mutations that bypass the effect of the drug. Fusion genes involving ALK, which drive a 
small percentage of NSCLC, are often affected by such resistance-inducing mutations in the 
ALK kinase domain. Due to the rarity of these on-target resistance mutations, large clinical 
trials are unattainable, and decision-making is thus dependent on a different approach. 
The aim of this chapter was to assess the actionability of such mutations with sequential 
ALK inhibition reported in the literature as well as unpublished data from previous patient 
experience at the UMCG. In 68% of patients treated with sequential ALK inhibition, clinical 
benefit was reported, which implies that this is feasible to consider for patients progressing 
on ALK inhibition. Based on the in vitro and clinical data presented in chapter 8, a matrix of 
predictive sensitivity was constructed that may serve as a practical guide to select the most 
optimal drug for individual patients.

Chapter 9 illustrated that off-target mutations (in other genes than the originally mutated 
and actionable gene) can also be actionable with a combination of approved targeted 
therapies. Multiple EGFR-mutant NSCLC patients who progressed on the EGFR inhibitor 
osimertinib were presented, and who developed a BRAF V600E mutation at progression. 
This mutation is actionable with BRAF/MEK inhibitors when detected in first line, but 
actionability as a resistance mechanism is unknown. The patients were therefore treated with 
triplet EGFR/BRAF/MEK inhibition (osimertinib, dabrafenib and trametinib), which induced 
a long-lasting response in one patient. The results from chapter 9 showed that approved 
therapies can be repurposed to target resistance mechanisms and, more specifically, that 
triplet EGFR/BRAF/MEK inhibition deserves further exploration as a treatment option for 
osimertinib-induced BRAF V600E mutations.
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In conclusion, the findings from part II highlight different strategies that can be used at 
various levels of molecular-guided decision-making, including the optimization of diagnostic 
testing algorithms, diagnostic considerations that succeed detection of a rare variant, the 
utility of classifying actionability and the interpretation of resistance mechanisms.

Conclusions
The clinical utility of molecular diagnostic tests is continuously increasing. Tumor mutation 
profiling is therefore becoming more extensive, and rare results are encountered more often. 
This poses a challenge for diagnostic and therapeutic decision-making in the interpretation 
of molecular results for oncologists, pathologists and CSMPs. The findings in this thesis 
highlighted these challenges and provided strategies to reduce the uncertainty. In routine 
diagnostics, CSMPs are primarily responsibility for the classification of pathogenicity and 
interpretation of potential actionability in preparation of MTB meetings. This responsibility 
is supported by a variety of online resources that facilitate access to in vitro and clinical 
evidence. In more complex cases, a core tool that is indispensable in institutions offering 
broad-panel molecular profiling techniques is the Molecular Tumor Board. The ‘Dutch MTB 
model’ encompasses a consensus of the minimal requirements for an MTB associated with 
a tertiary cancer referral center in the Netherlands. Adherence to these requirements and 
inter-institutional collaborations between MTBs as well as a regional network involving 
central MTBs, conventional cancer type-specific multidisciplinary teams and peripheral 
experts are essential to ensure patients across the nation have equal access to targeted 
therapeutic treatment options.
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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Kanker is een ziekte die ontstaat door een opeenstapeling van veranderingen in het DNA 
van normale lichaamscellen. In de afgelopen decennia zijn er geavanceerde moleculaire 
testen geïntroduceerd waarmee DNA-veranderingen in kankerweefsel grondig in kaart 
kunnen worden gebracht. Met behulp van deze informatie zijn pathologen beter in staat 
om tot een juiste diagnose te komen en kunnen oncologen hun patiënten behandelen 
met doelgerichte medicijnen. De uitslagen van moleculaire testen zijn echter niet 
altijd eenvoudig om te interpreteren, wat het stellen van de juiste diagnose en het 
daaropvolgende behandelbesluit kan beïnvloeden. Het doel van dit proefschrift was om 
strategieën die gebruikt kunnen worden voor de klinische interpretatie van dergelijke 
uitdagende testresultaten bij patiënten met kanker te onderzoeken en te evalueren. In 
het bijzonder werd daarbij aandacht besteed aan de rol van multidisciplinaire Moleculaire 
Tumor Boards (MTB). In deze samenvatting wordt de belangrijkste achtergrondinformatie 
uiteengezet en worden de onderzoeksresultaten van de hoofdstukken en de conclusie van 
dit proefschrift samengevat.

Achtergrondinformatie: Somatische varianten in kanker, doelgerichte 
therapie en Moleculaire Tumor Boards
Normale cellen kunnen veranderen in kankercellen door een opeenstapeling van 
veranderingen in het DNA van de cel. Het menselijk lichaam heeft meerdere ingebouwde 
beschermingsmechanismen waarmee DNA-veranderingen (‘varianten’) kunnen worden 
voorkomen of gerepareerd. Als desondanks de variant persisteert, heeft dit meestal geen 
consequenties. Wanneer de variant echter een gen aantast die natuurlijke processen als 
groei, deling, transformatie of invasie van omliggend weefsel stimuleren of afremmen, 
kan deze variant bijdragen aan het ontstaan van kanker. In dat geval wordt gesproken 
van een ‘pathogene’ (ziekte-veroorzakende) of ‘oncogene’ (kanker-veroorzakende) 
variant. Dergelijke varianten kunnen erfelijk zijn overgedragen (‘kiembaan varianten’) of 
door omgevingsfactoren ontstaan in bestaande cellen (‘somatische varianten’). Erfelijke 
kiembaanvarianten kunnen aanleg geven voor het ontstaan van kanker: een bekend 
voorbeeld zijn de BRCA1 en BRCA2 genen, waarin pathogene kiembaanvarianten aanleg 
geven voor het ontstaan van (onder andere) borst- of eierstokkanker. Een cel heeft echter 
een opeenstapeling van (aanvullende) somatische varianten nodig om te transformeren 
naar een kankercel. Er zijn verschillende soorten somatische varianten die een dergelijk 
transformerend effect kunnen hebben, waaronder kleinschalige mutaties, kopie nummer 
variaties en chromosomale herschikkingen. Kleinschalige mutaties omvatten onder andere 
vervanging, toevoeging en/of verwijdering van één of meerdere baseparen in of rondom 
een gen, met verandering op eiwitniveau als gevolg. Onder kopie nummer variaties ofwel 
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CNA (uit het Engels: ‘copy-number alterations’) verstaan we amplificaties of deleties van 
complete genen. Chromosomale herschikkingen betreffen bijvoorbeeld translocaties of 
inversies, welke kunnen resulteren in oncogene fusiegenen. Hoewel er meerdere andere 
soorten somatische varianten zijn, zijn deze in de huidige oncologische praktijk minder 
van belang. Deze zullen daarom niet uitvoerig worden besproken. Hoewel er hiernaast 
nog meerdere andere soorten somatische varianten, zijn deze drie typen (kleinschalige 
mutaties, CNA en chromosomale herschikkingen) op dit moment het meest relevant voor 
de dagelijkse oncologische praktijk.

Somatische varianten die als biologische markers (biomarkers) van ziekte worden gebruikt, 
worden moleculaire markers genoemd. In patiënten met kanker kunnen dergelijke markers 
diagnostische, prognostische of predictieve relevantie hebben. Een diagnostische marker 
is bepalend voor het stellen van een specifieke diagnose, een prognostische marker 
wordt gebruikt als indicatie voor de verwachte overleving (onafhankelijk van de gegeven 
behandeling) en een predictieve marker is een aangrijpingspunt die gevoeligheid voorspelt 
voor een bepaald medicijn. Een dergelijk medicijn wordt ‘doelgerichte therapie' genoemd. 
Al in het begin van de jaren 2000 werden de eerste medicijnen in deze categorie door het 
Europees Medicijnagentschap (EMA) goedgekeurd voor gebruik bij kankerpatiënten. Dit 
betrof trastuzumab (een anti-HER2 monoklonaal antilichaam, voor het eerst gebruikt bij 
HER2-positieve borstkanker) en imatinib (een multi-kinase remmer, voor het eerst gebruikt 
bij chronische myeloïde leukemie met een BCR-ABL fusiegen). Enkele jaren later kwamen 
daar erlotinib (2005) en gefitinib (2009) bij, beide kinaseremmers gericht op pathogene 
varianten in EGFR bij niet-kleincellig longcarcinoom (afgekort NSCLC, uit het Engels: ‘non-
small cell lung cancer’). Sindsdien heeft doelgerichte therapie een vogelvlucht genomen: 
ten tijde van schrijven, in oktober 2021, had de EMA reeds meer dan 35 (combinaties) van 
medicijnen goedgekeurd voor gebruik bij verschillende moleculaire markers in diverse 
kankersoorten en was er een veelvoud daarvan in ontwikkeling.

Door de snelle toename van somatische varianten met diagnostische, prognostische en/of 
predictieve relevantie is ook de interesse voor het routinematig testen van tumoren op de 
aanwezigheid van deze varianten toegenomen. Het subspecialisme binnen de pathologie 
dat zich hierop richt, heet ‘moleculaire pathologie’ of 'moleculaire diagnostiek'. Dit behelst 
alle technieken die gericht zijn op het detecteren van afwijkingen in nucleïnezuren (DNA, 
RNA) in kankerweefsel. In Nederland zijn klinisch moleculair biologen in de pathologie 
(KMBP) primair verantwoordelijk voor de implementatie, interpretatie en kwaliteitscontrole 
van testen in de moleculaire diagnostiek. De moleculaire diagnostiek ontwikkelt zich in rap 
tempo, waarbij steeds grotere delen van het DNA (en RNA) van kankercellen routinematig 
kunnen worden getest. Een recente revolutionaire ontwikkeling was de introductie van 
'next-generation sequencing' (NGS) in de routinediagnostiek, waarbij met een minimale 

koopman-layout.indd   278koopman-layout.indd   278 06/04/2022   21:5506/04/2022   21:55



279

Appendix

hoeveelheid weefsel van meerdere patiënten tegelijkertijd een veelvoud aan genen 
uitgelezen kan worden. Hierdoor kan de blauwdruk van een tumor steeds completer in 
kaart worden gebracht, waardoor pathologen beter in staat zijn om de juiste diagnose te 
stellen en oncologen hun patiënten gerichter kunnen behandelen.

Doordat het moleculaire profiel van tumoren steeds uitgebreider in kaart wordt gebracht, 
wordt ook de interpretatie van moleculaire testen ingewikkelder. KMBP, pathologen en 
oncologen zien in toenemende mate (combinaties) van varianten die zij zelden of niet 
eerder hebben gevonden en waarvan de klinische relevantie onduidelijk is. Daarnaast wordt 
het begrijpen van resultaten van moleculaire testen steeds complexer voor de oncoloog, 
die deze informatie moet vertalen naar een behandelbeleid. Om deze redenen zijn over 
de hele wereld in het afgelopen decennium zogeheten 'Moleculaire Tumor Boards' (MTB's) 
opgericht, waarin vertegenwoordigers van de moleculaire pathologie en de oncologie 
periodiek bijeenkomen om lastig te interpreteren casuïstiek te bespreken en hiervoor een 
gericht klinisch advies te formuleren. Een belangrijk onderscheid tussen MTB’s en reeds 
bestaande kankertype-specifieke multidisciplinaire overleggen (conventionele MDO's) is 
dat in conventionele MDO's in afstemming met landelijke oncologierichtlijnen een patiënt-
specifiek diagnostisch- of behandeladvies wordt geformuleerd op basis van klinische 
informatie, beeldvorming, laboratoriumuitslagen en pathologische beoordeling. In MTB’s 
wordt daarentegen een interpretatie en integratie van (zeldzame) somatische varianten in 
de klinische context van de patiënt gegeven, daarbij rekening houdend met de technische 
aspecten van gebruikte moleculaire testen en de biologische en wetenschappelijke 
rationale achter de pathogeniciteit en behandelbaarheid van de gevonden variant(en). 
Anders dan tijdens conventionele MDO’s, kunnen bij MTB’s vraagstellingen doorgaans 
niet door bestaande richtlijnen beantwoord worden. In Nederland zijn sinds 2014 MTB’s 
actief, maar in tegenstelling tot de conventionele MDO’s zijn hier geen kwaliteitsrichtlijnen 
voor beschikbaar. Het gevolg is dat er internationaal grote verschillen zijn in de werkwijzen 
van MTB’s, waardoor ook de aanbevelingen die volgen uit een MTB-overleg verschillen, 
zo is gebleken uit recent onderzoek. Omdat MTB's steeds meer geïntegreerd raken in de 
dagelijkse oncologische praktijk, is het noodzakelijk dat er inzicht komt in de verschillen 
tussen bestaande MTB’s en dat er handvatten komen voor de besluitvorming die binnen 
(en buiten) MTB’s plaatsvindt.

In dit proefschrift werd onderzocht wat de verschillen zijn tussen MTB’s in Nederland, 
hoe deelnemende experts hierin tot een optimaal behandelbesluit kunnen komen en 
wat de een MTB advies voor de individuele patiënt betekent (deel I). Daarnaast werden 
er handvatten en oplossingen gepresenteerd voor specifieke moleculaire uitdagingen op 
verschillende niveaus van het besluitvormingsproces (deel II).
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Deel I: Moleculaire Tumor Boards: organisatie, methoden en uitkomsten.
In het eerste deel van dit proefschrift werden de organisatorische infrastructuur, gebruikte 
methoden en behandeluitkomsten van MTB’s in Nederland onderzocht. Daarnaast werd 
onderzocht hoe KMBP in Nederland – deels in voorbereiding op MTB-besprekingen – de 
interpretatie van zeldzame somatische varianten verrichtten.

Hoofdstuk 2 was een analyse van de methode en effectiviteit van de MTB van het 
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Er werd een retrospectieve analyse 
verricht voor alle patiënten met hoog-stadium NSCLC die in 2018 werden besproken 
binnen de MTB. De UMCG-MTB bestaat uit long- en medisch oncologen, pathologen, 
KMBP en structureel biologen, waarbij klinische aanbevelingen werden gebaseerd op de 
bewijslast uit de literatuur omtrent behandelbaarheid van een variant en een moleculaire 
(rationele) interpretatie van de celprocessen die aangedaan zijn door een variant. Dit werd 
eventueel ondersteund door het computergestuurd modeleren van de effecten van een 
variant op eiwitniveau. In 2018 werden 110 patiënten met NSCLC besproken met (zeldzame) 
moleculaire profielen. Daarvoor adviseerde de MTB in 59 gevallen (54%) behandeling met 
doelgerichte therapie: 24 in studieverband, 15 in overeenstemming met de richtlijn (on-
label) en 20 buiten de richtlijn om (off-label). Bij de patiënten voor wie doelgerichte therapie 
buiten studieverband werd geadviseerd resulteerde de aanbeveling van de MTB in 67% 
in een objectieve respons, met een mediane progressie-vrije overleving van 6,3 maanden 
een mediane totale overleving van 10,4 maanden. Hoofdstuk 2 liet zien dat aanbevelingen 
van de UMCG-MTB om te behandelen met doelgerichte therapie in hoge mate werden 
opgevolgd door behandelaren en resulteerde in een positieve klinische respons in de 
meerderheid van de patiënten met hoog-stadium NSCLC.

Hoofdstuk 3 betrof een landelijke vergelijking tussen de MTB's van alle zeven universitaire 
medische centra in Nederland plus het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis (de derdelijns 
verwijscentra voor kankerpatiënten). Dit werd gedaan met behulp van systematische 
interviews met 24 experts die onderdeel uitmaakten van deze MTB’s en door MTB-
besprekingen in deze centra fysiek bij te wonen. Daarnaast werden aanbevelingen voor 
doelgerichte therapie vergeleken met behulp van tien geanonimiseerde patiënten uit de 
eigen praktijk, waar alle deelnemende MTB’s een advies voor formuleerden. Deze analyse 
liet zowel overeenkomsten als verschillen tussen de MTB’s zien. Overeenkomsten waren dat 
de MTB’s zich allemaal richtten op de interpretatie van (zeldzame of complexe) moleculaire 
profielen in kankerpatiënten, dat zij onafhankelijk opereerden van conventionele, 
kankertype-specifieke MDO’s en dat minimaal (long- en/of medisch) oncologen, pathologen 
en KMBP vertegenwoordigd waren. Verschillen waren dat er andere soorten kankertypen 
werden besproken en de methoden die gebruikt werden om tot een besluit te komen. 
Desondanks bleek uit de rondzending van tien (zeldzame of complexe) patiënten dat er een 
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86% overeenstemming was in de aanbeveling voor doelgerichte therapie. Op basis van de 
analyse uit hoofdstuk 3 werd een “Nederlands MTB model” geformuleerd met de minimale 
vereisten waar elke Nederlandse MTB die gekoppeld is aan een derdelijns verwijscentrum 
voor kankerpatiënten aan zou moeten voldoen. Dit model kan de ruggengraat vormen 
van een nationale kwaliteitsrichtlijn voor Nederlandse MTB’s en is terug te vinden in dit 
hoofdstuk.

Hoofdstuk 4 was een verdieping op hoofdstuk 3, waarbij dieper werd ingegaan op de 
manier waarop moleculaire experts (KMBP en/of pathologen) geassocieerd met MTB’s 
(zeldzame) varianten interpreteren, eventueel in voorbereiding op MTB-besprekingen. 
Dit werd gedaan met behulp van een systematische vragenlijst die werd verzonden naar 
alle moleculaire experts geassocieerd met MTB’s in Nederland, van wie 18 reageerden, 
voornamelijk KMBP (al dan niet in opleiding). Bij de interpretatie van somatische varianten 
bleken de meesten een handmatige zoekstrategie te hanteren, verdeeld over zeven 
stappen: (1) controle van de annotatie, (2) het uitsluiten van een (benigne) polymorfisme, 
(3) het onderzoeken van de functie van het aangedane gen of eiwit, (4) het bepalen van 
de pathogeniciteit, (5) het onderzoeken van het voorkomen van de variant in verschillende 
kankertypen, (6) het onderzoeken van de behandelbaarheid en (7) het uitzoeken of de 
variant mogelijk een inclusiecriterium voor een klinische studie is. De geraadpleegde 
bronnen bij deze stappen waren zeer verschillend: er werden 57 verschillende online 
bronnen gerapporteerd. Naar elk deelnemend laboratorium werden hierna 30 unieke 
varianten verzonden, met de vraag om pathogeniciteit en behandelbaarheid te beoordelen, 
en aan te geven of zij de variant zouden rapporteren. De pathogeniciteit werd beoordeeld 
volgens de ACMG/AMP richtlijn uit 2015 (met vijf klassen: pathogeen – waarschijnlijk 
pathogeen – variant met onduidelijke (klinische) betekenis (VUS, uit het Engels: ‘variant of 
unknown or uncertain significance’) – waarschijnlijk benigne – benigne). Er bleek sprake 
van een grote overeenstemming in de classificatie van pathogeniciteit: Krippendorff’s alfa 
was 0,87 (95% betrouwbaarheidsinterval (BI): 0,76–0,92), wat overeenkomt met een ‘hoge 
overeenstemming tussen beoordelaars’ (dit is het geval bij een K-alfa van 0,8 of hoger). Voor 
iets minder dan de helft van de varianten (14/30) was er volledige overeenstemming over 
het wel of niet rapporteren van de variant in het pathologieverslag. Dit komt waarschijnlijk 
door verschillen in laboratorium-specifieke afspraken omtrent het rapporteren van VUS. 
Er bleken vier (in Nederland weinig gebruikte) online databases waarbij het oordeel over 
pathogeniciteit in tenminste ‘substantieel’ (κ-score van 0,6 of hoger) overeenkwam met de 
Nederlandse consensus: VarSome (κ=0,85), ClinVar (κ=0,74), Franklin (κ=0,72) en InterVar 
(κ=0,71). Wat betreft behandelbaarheid was er volledige overeenstemming in de vraag 
of de variant behandelbaar is in 22/30 (73%) varianten, hoewel dit vooral (waarschijnlijk) 
benigne varianten en VUS betrof. Hoofdstuk 4 toonde aan dat moleculaire experts in 
Nederland in het algemeen een potentieel subjectieve, variabele handmatige strategie 
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gebruikten bij het beoordelen van (zeldzame) varianten, waarbij desondanks een hoge 
mate van overeenstemming was in het classificeren van pathogeniciteit. Er werd een 
voorstel gedaan voor een geharmoniseerde (handmatige) strategie van zeven stappen 
waarmee deze experts somatische varianten kunnen beoordelen.

Concluderend tonen de resultaten van deel I aan dat MTB’s in Nederland grotendeels 
vergelijkbaar zijn in opzet, een hoge mate van overeenstemming laten zien in zowel 
classificatie van pathogeniciteit als de door de MTB’s geformuleerde behandeladviezen 
en dat deze adviezen resulteren in gunstige behandeluitkomsten. Toch zijn er op diverse 
niveaus verschillen die de behandeling van individuele patiënten in de weg kunnen staan. Er 
werden daarom verschillende voorstellen gedaan voor de optimalisatie en harmonisatie van 
besluitvorming voorafgaand aan en tijdens MTB-besprekingen. De belangrijkste voorstellen 
waren een modelrichtlijn voor de minimale kwaliteitseisen van Nederlandse MTB’s en een 
zeven-stapsstrategie voor het beoordelen van individuele somatische varianten.

Deel II: Uitdagingen in moleculair-gedreven besluitvorming: van testen 
tot behandeling
In het tweede deel van dit proefschrift lag de focus op de specifieke uitdagingen waar 
KMBP, pathologen en oncologen mee worden geconfronteerd tijdens de besluitvorming 
omtrent somatische varianten in kanker. Deze uitdagingen omvatten de implementatie 
van de juiste testmethoden, de mogelijke diagnostische gevolgen van zeldzame varianten 
die met predictieve testen worden gevonden, de rol van het adequaat classificeren van 
behandelbaarheid en de behandelbesluitvorming bij zeldzame resistentie-veroorzakende 
mutaties.

Hoofdstuk 5 ging over het detecteren van NTRK1–3 genfusies. Dit zijn zeldzame oncogene 
varianten met een diagnose- en leeftijds-onafhankelijke indicatie voor behandeling 
met doelgerichte medicijnen (larotrectinib of entrectinib). Verschillende internationale 
richtlijnen stellen dat tumoren met pan-TRK immuunhistochemie (IHC) kunnen worden 
getest als screeningsmiddel, waarbij een positief resultaat (detectie van TRK-expressie) 
nog bevestigd moet worden met een moleculaire test maar waarbij een negatief resultaat 
voldoende is om de aanwezigheid van een fusie uit te sluiten. In dit hoofdstuk werd het 
testlandschap van NTRK1–3 in de periode 2017–2020 in Nederland geanalyseerd met 
behulp van verslagen uit het Pathologisch-Anatomisch Landelijke Geautomatiseerd 
Archief (PALGA), met aandacht voor eventuele discrepanties tussen IHC en moleculaire 
testen. In de periode 2017–2020 werden 7457 tumoren getest voor TRK-expressie en/of de 
aanwezigheid van een NTRK1–3 fusie, met daarbij in totaal 69 NTRK fusie-positieve tumoren. 
Bij de tumoren waarvoor zowel IHC als een moleculaire test was gebruikt, bleek IHC een 
lage sensitiviteit van 79% (95% BI, 60–92%) te hebben en een eveneens lage specificiteit van 
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69% (95% BI, 64–74%). Deze resultaten sluiten aan bij twee andere recente studies waaruit 
eveneens bleek dat de sensitiviteit van TRK IHC in de dagelijkse praktijk lager blijkt te zijn 
dan voorheen werd gesteld. Hoofdstuk 5 suggereerde daarmee dat pan-TRK IHC – met de 
antilichamen en de methode waarop het nu gebruikt wordt – moet worden heroverwogen 
als screeningsmiddel voor het detecteren van NTRK1–3 fusies.

Hoofdstuk 6 beschreef een patiënt met een adenocarcinoom van de long waarbij in het 
longbiopt meerdere zeldzame mutaties werden gedetecteerd, waaronder een zeldzame 
frameshift mutatie in MET die tot exon 14 skipping leidde, een oncogene PIK3CA mutatie 
en een oncogene IDH2 mutatie. Bij aanvullend histopathologisch onderzoek bleek de IDH2 
mutatie niet afkomstig te zijn uit de cellen van de longtumor, maar uit tumor-infiltrerende 
chronische myelomonocytaire leukemiecellen. Hoofdstuk 6 illustreerde daarmee dat bij 
het detecteren van een ogenschijnlijk onverwachte oncogene mutatie altijd vermenging 
met een andere entiteit moet worden overwogen, zeker als de variant veel voorkomt in 
hematologische aandoeningen zoals leukemie. Daarnaast illustreert de casus dat een 
behoedzame interpretatie in het licht van de klinische context noodzakelijk is wanneer een 
variant mogelijk alternatieve verklaringen heeft.

Hoofdstuk 7 belichtte zowel de prognostische als de predictieve rol die ongewone 
varianten van het bekende EGFR-gen kan spelen in NSCLC. Met behulp van landelijke 
pathologieverslagen uit PALGA en de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) werd het 
landschap van klinisch behandelbare EGFR-mutaties in patiënten met NSCLC in Nederland 
en hun effect op de totale overleving in kaart gebracht. In 11.7% van de Nederlandse 
patiënten met hoog-stadium NSCLC werd een EGFR-mutatie gerapporteerd, voornamelijk 
de 'klassieke' exon 19 deleties en L858R. Patiënten met een exon 19 deletie overleefden 
significant langer dan elk van de andere subgroepen op behandeling met doelgerichte 
medicijnen. In de overige mutaties, in de literatuur vaak ‘uncommon’ (ongewone) mutaties 
genoemd, bleken unieke overlevingspatronen te hebben wanneer zij werden geclassificeerd 
op behandelbaarheid zoals in 2017 voorgesteld door de AMP/ASCO/CAP. Patiënten met 
'ongewone, behandelbare' mutaties (zoals G719X, S768I, L861X, en anderen) bleken een 
vergelijkbare totale overleving te hebben als patiënten met L858R. Patiënten met exon 
20 inserties en 'ongewone, onbekend of onbehandelbare’ mutaties bleken daarentegen 
veel significant minder lang te overleven wanneer zij in de eerste lijn waren behandeld 
met doelgerichte remmers. Hoofdstuk 7 laat daarmee zien dat er sterk rekening gehouden 
moet worden met de klinische bewijslast omtrent behandelbaarheid om de werkelijke 
gevoeligheid van unieke EGFR-mutaties te kunnen waarderen in de dagelijkse praktijk.

Hoofdstuk 8 ging over verworven (resistentie-veroorzakende) mutaties. Bij patiënten 
met hoog-stadium, uitgezaaide NSCLC is het onvermijdelijk dat zij uiteindelijk niet meer 

koopman-layout.indd   283koopman-layout.indd   283 06/04/2022   21:5506/04/2022   21:55



284

Appendix

reageren op ingestelde systeemtherapie. Dit gebeurt veelal door het ontwikkelen van 
nieuwe somatische varianten die het effect van het geneesmiddel omzeilen. Bij NSCLC-
patiënten met een ALK fusiegen (welke voorkomen in een klein percentage van alle NSCLC-
patiënten) treedt dit veelal op door nieuwe mutaties in het kinasedomein van ALK (‘on-
target’, dat wil zeggen, in hetzelfde gen). Het bijzondere aan deze on-target mutaties is 
dat deze gevoeligheid kunnen voorspellen voor andere ALK remmers, waar patiënten 
dan opeenvolgend mee behandeld kunnen worden. Vanwege de zeldzaamheid van deze 
mutaties zijn grote klinische studies die dit onderzoeken echter niet haalbaar, waardoor 
voor de besluitvorming een andere strategie nodig is. In dit hoofdstuk werd geanalyseerd 
hoe de behandelbaarheid van individuele mutaties kon worden bepaald door middel 
van bewijslast uit in vitro celproeven, literatuuronderzoek en vergelijkbare patiënten die 
behandeld zijn in het UMCG. In 68% van de ALK fusie-positieve NSCLC-patiënten met een 
therapie-geïnduceerde on-target ALK mutatie leverde het een klinisch voordeel op om de 
patiënt opeenvolgend te behandelen met een andere ALK remmer. De gevoeligheid bleek 
daarbij uniek te zijn voor elke combinatie van mutatie en medicijn. Hoofdstuk 8 liet daarmee 
zien dat het zinvol is deze patiënten te testen op nieuwe, on-target ALK mutaties, maar 
dat het belangrijk is voor elke mutatie individueel te beoordelen welke ALK remmer het 
beste als volgende gegeven kan worden. Gebaseerd op de in vitro en klinische resultaten 
in dit hoofdstuk werd een kruistabel opgesteld die kan dienen als praktische gids voor het 
selecteren van het (op dat moment beschikbare) meest optimale medicijn.

Hoofdstuk 9 illustreerde dat ‘off-target' verworven mutaties (varianten in een ander gen 
die op die manier de door een medicijn geremde oncogene stimulatie reactiveren) ook 
behandelbaar kunnen zijn door verschillende doelgerichte therapieën te combineren. In 
dit hoofdstuk werden meerdere NSCLC-patiënten met EGFR-mutaties gepresenteerd die 
bij resistentie tegen osimertinib (een doelgerichte EGFR-remmer) een BRAF V600E mutatie 
bleken te hebben verworven. Deze mutatie is op zichzelf in NSCLC behandelbaar met 
gecombineerde BRAF/MEK remming, maar behandelbaarheid hiervan wanneer het een 
off-target resistentiemechanisme betreft was onbekend. De patiënten uit dit hoofdstuk 
werden rationeel behandeld met een 'triplet' EGFR/BRAF/MEK remmend therapieschema 
(osimertinib, dabrafenib en trametinib), waarop één patiënt langdurig goed reageerde. De 
resultaten uit hoofdstuk 9 laten zien dat medicijnen die voor verschillende indicaties zijn 
goedgekeurd ook kunnen worden ingezet om resistentiemechanismen te behandelen. Deze 
combinatie van EGFR, BRAF en MEK remmers verdient verdere analyse in studieverband.

Concluderend illustreren de resultaten uit deel II hoe zeldzame somatische varianten 
verschillende elementen van besluitvorming beïnvloeden, waaronder de optimalisatie 
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van moleculaire testalgoritmes, de diagnostische overwegingen die kunnen volgen 
na het detecteren van een zeldzame variant, de bruikbaarheid van het classificeren van 
behandelbaarheid en de besluitvorming omtrent on- en off-target resistentiemechanismen.

Conclusies
De moleculaire diagnostiek wordt binnen de pathologie en oncologie steeds vaker 
toegepast in de routinematige, klinische setting. Als gevolg van de voortdurende 
uitbreiding van testmethoden en moleculaire indicaties wordt in de routinediagnostiek 
een steeds groter gedeelte van het tumorgenoom in kaart gebracht. Dit maakt het 
interpreteren van moleculaire testresultaten en daarmee het komen tot het juiste 
diagnostiek- en behandelbeleid voor oncologen, pathologen en KMBP almaar uitdagender. 
In dit proefschrift werden deze uitdagingen uitgelicht en werden daarop verschillende 
strategieën gepresenteerd om hiermee om te kunnen gaan. In de routinediagnostiek zijn 
KMBP primair verantwoordelijk voor de beoordeling van pathogeniciteit en potentiële 
behandelbaarheid van somatische varianten. Deze verantwoordelijk wordt ondersteund 
door diverse online bronnen die de toegang tot in vitro en klinische bewijslast faciliteren. 
In meer complexe casuïstiek is daarbij de Moleculaire Tumor Board onmisbaar gebleken 
in centra waar uitgebreide moleculaire profileringstechnieken worden aangeboden. Het 
'Nederlandse MTB model', geformuleerd in dit proefschrift, bevat een consensus van de 
minimale vereisten waar een MTB geassocieerd met een derdelijns verwijscentrum voor 
kankerpatiënten aan zou moeten voldoen. Naleving van deze minimale vereisten en het 
stimuleren van inter-institutionele samenwerking tussen MTB's, alsook tussen derdelijns 
verwijscentra en perifere ziekenhuizen of pathologielaboratoria, zijn essentieel om te 
kunnen garanderen dat patiënten in Nederland een gelijke kans hebben op toegang tot de 
meest optimale doelgerichte behandelingen.
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DANKWOORD

Het afronden van mijn promotietraject, het uitdelen van mijn boekje en het verkrijgen van 
de doctorstitel: het is voor mij een droom die uitkomt. Al voor mijn afstuderen had ik mij 
voorgenomen om mijn carrière als arts te starten in het onderzoek. Daarmee kon ik mijn 
passie voor wetenschap, oncologie en moleculair onderzoek volgen en mezelf wapenen 
om in de toekomst te kunnen bijdragen aan het optimaliseren van de zorg voor patiënten 
met kanker. Het voortvarende verloop van mijn proefschrift was niet tot stand gekomen 
zonder hulp, medewerking en steun van vele verschillende mensen.

In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar alle patiënten wier gegevens ik heb mogen 
gebruiken bij mijn onderzoeken. Jullie bijdrage aan de wetenschap is onmisbaar: samen 
kunnen we daarmee de zorg voor patiënten met kanker steeds een beetje beter maken.

Mijn promotieteam wil ik bedanken voor de mogelijkheid om onder jullie supervisie een 
promotietraject te mogen volgen. Door jullie stijl van begeleiding, waaronder een structureel 
wekelijks overleg, heb ik altijd een veilige werksfeer ervaren en heb ik voorspoedig mijn 
promotie weten te voltooien.

Prof. dr. H.J.M. Groen, beste Harry, als mijn eerste promotor heb jij in alle opzichten het 
stereotype beeld van een promotor in positieve zin weten te doorbreken. Je gaf steevast 
als eerste feedback op mijn stukken, reageerde snel op mailtjes en was altijd makkelijk 
bereikbaar. Daarbij hebben jouw doortastendheid, speelse manier van superviseren en 
voortdurend geuite vertrouwen dat het wel los zou lopen met mijn onderzoek de basis 
gevormd voor het voortvarende verloop van mijn promotie. Dat ik als PhD-student op 
elk moment je kamer kon binnenlopen voor een korte of lange vraag, en jij dan ook ruim 
de tijd nam, heeft dit vertrouwen versterkt. Daarnaast vind ik het inspirerend hoe jij als 
oncoloog altijd geïnteresseerd bent in de onderliggende mechaniek van de ziekte die je 
behandelt en geen genoegen neemt met een oppervlakkig antwoord. Harry, bedankt voor 
het vertrouwen dat je mij hebt gegeven.

Prof. dr. E. Schuuring, beste Ed, als mijn tweede promotor heb jij een grote rol gespeeld 
in het vormgeven van mijn onderzoek, maar ook in mijn vorming als wetenschapper. 
Jouw zorgvuldigheid in de beoordeling van mijn onderzoeksmethoden, resultaten en 
manuscripten hebben gezorgd voor een hoge kwaliteit van de artikelen in dit proefschrift. 
Ik bewonder ook de zorgvuldigheid die jij toont met jouw PhD-studenten. Ooit heb je 
mij verteld hoe belangrijk jij het vindt om te weten wat er speelt in het leven van je PhD-
studenten. Ondanks je ogenschijnlijk overvolle agenda maak je daarom altijd tijd vrij om met 
mij en je andere PhD-studenten een praatje te maken en te vragen hoe het gaat, waarbij 
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jij ook je persoonlijke ervaringen deelt. Mede gezien mijn privésituatie van de afgelopen 
jaren heb ik me daardoor erg gesteund gevoeld. Ed, bedankt voor de zorg die je voor mijn 
onderzoek en voor mij als persoon hebt gedragen.

Dr. L.C. van Kempen, beste Léon, als mijn copromotor ben jij gedurende mijn promotie 
mijn dagelijkse begeleider geweest. Je hebt je daarbij opgesteld als een ware mentor 
en leermeester, niet alleen door je uitvoerige supervisie van mijn onderzoek, maar door 
daarnaast de ontwikkeling van mijn andere wetenschappelijke kwaliteiten te faciliteren. 
Zo heb jij mij meegenomen naar een internationaal congres om daar mijn onderzoek te 
presenteren, heb jij mij wegwijs gemaakt in het peer-reviewen van wetenschappelijke 
artikelen, het geven van onderwijs en het superviseren van studenten, en zijn we samen 
auteurs geworden op de bekende website PathologyOutlines.com. Door mij deze kansen 
te geven, voelt mijn opleiding tot wetenschapper als zeer compleet. Ik ben er trots op 
dat ik later kan zeggen dat ik uit de ‘leerschool-van Kempen’ ben voortgekomen. Met de 
verdediging van mijn proefschrift komt een einde aan de periode dat ik jou mijn baas noem, 
maar hopelijk is dit juist het begin is van een lange, vruchtbare periode van samenwerking 
als collega's in de moleculaire pathologie. Léon, bedankt dat jij mij hebt gesmeed tot een 
volwaardig wetenschapper.

Leden van de beoordelingscommissie, prof. dr. J.A. Gietema, prof. dr. I.D. Nagtegaal en 
prof. dr. med. A. Stenzinger, hartelijk dank voor het investeren van uw tijd en energie in het 
beoordelen van mijn proefschrift.

Prof. dr. Willems, beste Stefan, hoewel jij geen formeel lid bent van mijn promotieteam, heb 
ik dit de afgelopen anderhalf jaar wel zo ervaren. We hebben kennisgemaakt toen ik jou 
als vertegenwoordiger uit het UMC Utrecht interviewde voor de MTB-vergelijkingsstudie. 
Daarbij had ik gelijk het gevoel van een ‘klik’. Het was dan ook geweldig om te horen dat 
jij ons nieuwe afdelingshoofd in het UMCG zou worden. Mede door jouw komst heb ik 
mijn promotietraject met anderhalf jaar kunnen verlengen, met twee hoofdstukken in dit 
proefschrift als resultaat. De bevlogenheid waarmee jij je vak als patholoog bedrijft, heeft er 
mede aan bijgedragen dat ik werd geïnspireerd om zelf ook voor dit vak te kiezen. Stefan, 
bedankt voor jouw onmisbare bijdrage aan de totstandkoming mijn proefschrift.

Zonder alle mensen die betrokken zijn bij de UMCG-MTB had ik nu geen proefschrift gehad 
om te verdedigen. Door de rol die ik heb gekregen in de MTB heb ik de connectie met de 
dagelijkse klinische praktijk nooit uit het oog verloren en heb ik het gevoel gehad wezenlijk 
bij te kunnen dragen aan de dagelijkse zorg voor patiënten met kanker.
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In de eerste plaats wil ik mijn dank uitspreken aan de andere KMBP van het UMCG, prof. 
dr. Anke van den Berg, dr. Arja ter Elst, dr. Joost Kluiver en dr. Elise van der Logt, voor de 
ontzettend leerzame tijd die ik de afgelopen jaren in jullie kielzog heb doorgebracht. Het is 
met name door jullie hulp dat mijn kennis over de interpretatie van moleculaire diagnostiek 
een vogelvlucht heeft genomen. Ik was vereerd dat jullie mij het vertrouwen gaven om 
samen met jullie de aangemelde MTB-casuïstiek voor te bereiden en voor te dragen tijdens 
de wekelijkse MTB-besprekingen. Hierdoor was de vrijdagmiddag steevast het hoogtepunt 
van mijn werkweek. Joost, jou wil ik extra bedanken voor de periode dat we kamergenoten 
zijn geweest: het was een waar gemis om dat door het thuiswerken kwijt te raken.

De longoncologen van het UMCG wil ik hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking 
binnen de MTB, maar ook daarbuiten. Dr. Anthonie van der Wekken, met name jouw 
bijdrage aan mijn proefschrift is daarbij uitzonderlijk: van liefst vijf hoofdstukken ben jij 
mede- of laatste auteur. Dank voor de vele uren van vruchtbare overleggen met betrekking 
tot mijn onderzoek en daarnaast de prettige wisselwerking die ik heb ervaren tijdens MTB-
besprekingen. Ook dr. Jeroen Hiltermann, Birgitta Hiddinga en Lucie Hijmering-Kappelle 
wil ik bedanken voor de samenwerking binnen de MTB en omdat jullie allemaal hebben 
bijgedragen aan minstens één van de hoofdstukken van dit proefschrift. Jullie zijn een 
toegankelijke groep medisch specialisten en dat is erg fijn werken voor een beginnend 
arts-onderzoeker.

Prof. dr. Wim Timens, als voornaamste (long)patholoog van de UMCG-MTB ben jij betrokken 
geweest bij een groot deel van mijn onderzoek. Ik neem een voorbeeld aan de manier 
waarop jij als patholoog in jouw visie op de zorg en de wetenschap altijd in de eerste plaats 
aan het belang van de patiënt blijft denken.

Dr. Michel van Kruchten, door jouw aanwezigheid in de MTB is ook de medische oncologie 
daarin verankerd geraakt. Bedankt voor de leerzame discussies die jij altijd weet uit te lokken. 
Dr. Hilde Jalving, bedankt voor de prettige samenwerking op het gebied van ongewone 
BRAF mutaties in melanomen.

Representatives of the Structural Biology in Drug Design Unit of the University of Groningen: 
prof. dr. Matthew Groves, Juliana Vilacha and Lili Zhang, thank you for the valuable lessons 
regarding the structural mechanisms of oncogene activation and drug affinity in the MTB 
and in our research collaborations.

Mijn hartelijke dank gaat uit aan de andere mede-auteurs van het onderzoek in dit 
proefschrift. Ik voel mij bevoorrecht dat ik dankzij mijn onderzoek met zoveel verschillende 
mensen heb mogen samenwerken.
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Collega’s uit andere MTB-centra die hebben meegewerkt aan onze PATH-gerelateerde 
studies: dr. Mirjam Boelens, dr. Linda Bosch, dr. Anne-Marie Cleton-Jansen, prof. dr. Winand 
Dinjens, dr. Erik Jan Dubbink, dr. Ronald van Eijk, dr. Astrid Eijkelenboom, prof. dr. Hans 
Gelderblom, dr. Floris Groenendijk, prof. dr. Katrien Grünberg, dr. Sayed Hashemi, dr. 
Lizza Hendriks, dr. Daniëlle Heideman, dr. Sjoerd van Helvert, dr. Anne Jansen, dr. Leonie 
Kroeze, dr. Joop de Langen, dr. Wendy de Leng, prof. dr. Marjolijn Ligtenberg, dr. Anne van 
Lindert, dr. Niven Mehra, dr. Ruud Meijers, dr. Kim Monkhorst, dr. Marthe Paats, dr. Berper 
Piet, dr. Teodora Radonic, dr. Nienke Solleveld, prof. dr. Ernst Jan Speel, dr. Tom Theunissen, 
dr. Jan von der Thüsen en dr. Tom van Wezel. Jullie wil ik bedanken voor het feit dat jullie 
mij met open armen hebben verwelkomd in jullie eigen centrum, jullie flexibiliteit bij het 
invullen van de vragenlijsten waar ik jullie mee heb bestookt en voor de feedback op onze 
gezamenlijke artikelen. Ik vind het een prestatie dat we alle derdelijns behandelcentra voor 
kankerpatiënten in deze studies hebben betrokken, en dat is aan jullie te danken.

De landelijke databanken PALGA en IKNL wil ik bedanken voor het verschaffen van data 
uit respectievelijk pathologieverslagen van alle Nederlandse pathologielaboratoria en 
gegevens uit het Nederlandse kankerregister, die essentieel zijn geweest voor een deel van 
mijn onderzoek. Daarbij gaat met name mijn dank uit naar dr. Chantal Kuijpers (PALGA) en 
dr. Ronald Damhuis (IKNL) voor hun hulp bij het verzamelen, verwerken en interpreteren 
van deze gegevens.

Betzabel Cajiao Garcia, dr. Arjan Diepstra, Jaap van Doesum, dr. Klaas Kok, Pei Meng, dr. André 
Mulder, Inge Platteel, dr. Grigory Sidorenkov en dr. Jos Stigt, jullie wil ik hartelijk bedanken 
voor de cruciale bijdrage die jullie hebben geleverd aan verschillende hoofdstukken van 
mijn proefschrift. Betzabel, jou wil ik extra bedanken voor alle hulp met het verwerken van 
data in de verschillende PALGA-gerelateerde projecten. Ik ben blij dat jij onze PhD-groep in 
Groningen bent komen versterken.

Dr. Lieneke Steeghs en Joyce Radersma, hoewel geen mede-auteurs in mijn proefschrift, 
verdienen jullie hier toch een speciale shout-out. Bedankt voor de fijne samenwerking 
binnen het PATH-project.

Al mijn andere (voormalig) UMCG-collega’s wil ik bedanken voor alle hulp, steun en 
gezelligheid tijdens mijn promotietraject. Op verschillende vlakken is jullie bijdrage hiervoor 
belangrijk geweest.

Mijn (voormalig) kamergenoten en collega-Phd’ers die ik nog niet heb genoemd: Hanno, 
Hayat, Koos, Paul, Pim en Vincent: bedankt voor alle koffie- en lunchmomenten, de 
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gezelligheid en praatjes op de kamer en voor de praktische hulp en ondersteuning waar 
mogelijk. Een kleine kamer waar je met zeven collega’s in past is een voorbode voor chaos, 
maar voor mij heeft het prima gewerkt.

Aan alle andere pathologen en AIOS van het UMCG: bedankt dat ik mijn carrière straks 
bij jullie mag voortzetten. Dr. Wilfred den Dunnen en dr. Gursah Kats-Ugurlu, bedankt dat 
jullie als opleiders mij deze unieke kans geven. Dr. Gilles Diercks, bedankt voor alle sportieve 
afleidingen (en discussies) in de afgelopen jaren. Jan Doff, bedankt voor die vaste en 
vertrouwde groet als ik langs jouw kamer loop op de gang. Mirthe Schoots, bedankt voor 
jouw mentale ondersteuning toen ik dat nodig had.

De analisten van de moleculaire diagnostiek wil ik bedanken omdat zij de existentiële basis 
vormen voor mijn onderzoek – immers, zonder analisten heb je ook geen resultaat om te 
interpreteren! Speciale dank gaat uit naar Erik Nijboer. Ik waardeer het ten zeerste dat jij 
regelmatig even de tijd neemt om bij me langs te komen om bij te praten.

De medewerkers van het secretariaat, in het bijzonder Ellen Kuijpers, Annet Bouman-van 
der Jagt en Janine Boxem, ben ik dankbaar voor alle praktische ondersteuning die jullie mij 
hebben gegeven in de afgelopen jaren.

Jacko Duker, bedankt voor alle hulp die jij hebt gegeven op het gebied van ICT en in de 
ontwikkeling van cBioPortal-MTB.

Alle andere medewerkers Pathologie en Medische Biologie wil ik bedanken voor de prettige 
werkomgeving. Helaas heb ik in mijn promotie maar weinig met jullie kunnen optrekken 
door de beperkingen als gevolg van de COVID-19 pandemie, maar ik hoop dat we dit de 
komende jaren goed kunnen maken.

De studenten die ik gedurende mijn promotie heb mogen begeleiden, Arno van Sichem 
en Emilie Lijzenga: bedankt voor jullie inzet. Dankzij jullie heb ik in mijn promotie ook aan 
mijn onderwijsvaardigheden kunnen werken. Het was een eer om bij te kunnen dragen aan 
jullie opleidingen.

Prof. dr. Hans Nijman en dr. Marco de Bruyn wil ik bedanken voor de mogelijkheid om 
bij jullie een stage wetenschap te voltooien. Deze stage is voor mij de directe inspiratie 
geweest om het volgen van een promotietraject als volgende stap in mijn carriere te zetten.

Dr. Marije Smit wil ik  bedanken voor de jaren dat ik jouw onderzoeksassistent mocht zijn: 
de ervaring die ik hierbij heb opgedaan zijn belangrijk geweest voor mijn vorming als 
wetenschapper.
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Verder gaat mijn welgemeende dank uit aan de kantine-koks van het UMCG die de 
eierballen maken en ook nog eens zorgen dat deze áltijd op voorraad zijn.

Tot slot, mijn vrienden en familie, de belangrijkste mensen in het leven van een PhD-
student. Bedankt voor jullie betrokkenheid in het verloop van mijn promotie en voor de 
liefde, gezelligheid en het plezier die ik door en met jullie ervaar in het leven.

Mijn vrienden, Albert, Arjen, Bjorn, Bram, Gijs, Mart, Martijn Kiers, Martijn Vrugt en Ronald: 
van Den Haag tot Wenen, ondanks de afstanden weten we elkaar al jaren te vinden. Jullie wil 
ik bedanken voor alle sociale afleidingen (individueel en in groepsverband) die nodig zijn 
om een promotietraject goed te doorstaan. Met sporten, speciaalbiertjes en geopolitieke 
discussies kan ik mij met jullie altijd vermaken. Ik ben ontzettend dankbaar voor het feit dat 
ik jullie heb leren kennen. Bram, bedankt dat jij mijn paranimf wilde zijn.

Mijn schoonfamilie, Chris, Petra, Bram en Ilse, jullie ben ik dankbaar voor alle liefde, steun 
en vertier die ik de afgelopen jaren van jullie heb ontvangen en voor de mooie reizen die 
we samen hebben gemaakt (en nog gaan maken). Ik ben altijd met open armen door jullie 
verwelkomd en tijd met jullie doorbrengen voelt daarom als een tweede thuis voor mij. 
Oma Oldenhuis, ik ben blij met jou als bonus-oma.

Papa, ik heb ongelooflijk veel bewondering voor jouw onuitputtelijke optimisme en 
doorzettingsvermogen. Mama en jij hebben mijn hele leven voor mij klaar gestaan en 
onvoorwaardelijk van mij gehouden. Het is niet in woorden te beschrijven hoe belangrijk 
dit voor een kind is. De manier waarop jij jezelf de afgelopen jaren hebt weggecijferd om 
mama te ondersteunen is niet te evenaren. In onze familie ben jij één van de eersten die de 
stap naar de universiteit heeft gewaagd, en nu heb jij straks twee gepromoveerde zoons. 
Het voorbeeld dat jij ons hebt gegeven, is dat je altijd nieuwsgierig moet blijven naar 
de wereld en hoeveel plezier een mens kan ervaren van het opdoen van nieuwe kennis. 
Wetenschap is er zo eigenlijk al met de paplepel ingegoten!

Timco, jij bent mijn grote broer, maar ook mijn beste vriend, en daarmee is het haast 
vanzelfsprekend dat jij ook mijn paranimf bent. In alle facetten van mijn leven speel jij een 
grote rol. Daardoor heb ik altijd een gelijkgestemde om gedachten mee te wisselen, de 
actualiteiten mee te bediscussiëren en – niet onbelangrijk – gezellige avonden en vakanties 
mee te vieren. Voor mijn promotietraject heb jij altijd klaargestaan om je mening te geven 
over een manuscript of mee te denken over één van mijn studies. Drie jaar geleden mocht 
ik jou bijstaan tijdens jouw verdediging, nu zijn de rollen omgedraaid. 

Lineke en Michael, samen hebben wij al veel lief en leed gedeeld. De afgelopen jaren 
hebben jullie je ingezet zodat wij in ons gezin oog voor elkaar blijven houden, op de goede 

koopman-layout.indd   306koopman-layout.indd   306 06/04/2022   21:5506/04/2022   21:55



307

Appendix

maar ook op de mindere momenten. Ik vind het fijn om te weten dat jullie er altijd zijn 
om op terug te vallen. Lineke, een belangrijke les die ik van jou heb geleerd is hoe ik mijn 
eigen grenzen kan herkennen, hoe ik mijn werk-privébalans daarop moet aanpassen en 
hoe belangrijk de mensen om mij heen daarvoor zijn. Privé gaat altijd vóór het werk. Die 
lessen zal ik blijven meenemen in mijn carrière.

Lieve Julia, al meer dan twaalf jaar zijn wij samen, en wat ben ik gelukkig dat ik jou ooit 
gevonden heb. Gedurende mijn hele studie geneeskunde én mijn promotie heb ik jou aan 
mijn zijde mogen hebben. Daarbij heb jij mij altijd gesteund en heb je meegedacht over alle 
nieuwe stappen en uitdagingen. Ik kan nog elke dag blij worden van de gedachte dat ik jou 
aan het einde van de dag weer zie en koester alle fijne momenten die we samen hebben 
meegemaakt. Tijdens mijn promotie heb ik ook soms lastige momenten meegemaakt, 
zowel privé als op werk, maar dan was jij er om mij op te vrolijken en mij de moed weer te 
laten inzien. Juist omdat wij op die momenten steun in elkaar vinden, weet ik dat we samen 
alles aan kunnen wat er op ons pad komt. Je kunt immers de sterren pas zien als het donker 
wordt.

Mijn lieve mama, mijn laatste woorden in dit dankwoord richt ik aan jou. Ik ben jou zo 
ontzettend dankbaar voor alles wat jij mij hebt gegeven. Ik heb mij altijd geliefd gevoeld 
door jou en papa. Wij hebben vele jaren elke zaterdagmiddag met z'n tweeën geluncht. Ik 
kon dan alles met je bespreken, en jij dacht met me mee. Veel van de grote beslissingen in 
mijn leven heb ik op die manier, met jouw steun, kunnen maken. Jij was altijd mijn grootste 
supporter: bij al mijn hardloopevenementen stond jij juichend aan de kant, en ook tijdens 
mijn schooltijd en mijn studie heb jij mij volop aangemoedigd. Na bijna vier jaar van ziekte 
heb jij kort voor het afronden van mijn proefschrift eindelijk rust gevonden, maar ik was er 
niet klaar voor om afscheid van jou te nemen. Toch heb jij mij zo een laatste belangrijke les 
geleerd: dat ik moet koesteren wat ik heb, wat ik kan, en wie ik om me heen heb. Ik ben 
geworden wie ik ben door jouw voorbeeld en door jouw liefde. Jouw aanmoediging zal 
blijven weergalmen in mijn daden. Ik weet dat je trots zou zijn geweest. Rust zacht, lieve 
mama. Dit proefschrift is voor jou.
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