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Dankwoord

Dit proefschrift had nooit tot stand kunnen komen zonder de hulp en steun van heel veel mensen. Een 

aantal van hen wil ik in het bijzonder noemen:

Mijn promotor, Prof.dr.H.J. Hoekstra, beste Harald, ik leerde je kennen tijdens mijn eerste junior 

coschap in 2008, toen hebben we samen al een klein onderzoekje gedaan en jij zei mij dat ik altijd 

mocht terugkomen als ik meer onderzoek wilde doen. Dat was niet gelogen, want toen ik bij jou kwam 

aankloppen om mijn wetenschappelijke stage in het buitenland te doen werd dit gelijk in gang gezet 

en heb jij mij overtuigd dat ik geen half jaar, maar een jaar moest gaan. Twee weken na dit gesprek zat 

ik al aan mijn visum aanvraag voor Australië. Hieruit blijkt maar weer wat voor drive en enthousiasme 

je hebt. Je hebt mij zowel in Australië als in Nederland geweldig ondersteund en ik heb veel van je 

geleerd. Heel veel dank voor alles, het is echt een geweldige tijd geweest.

Mijn promotor, Prof.dr. Thompson, dear John, it has been an honor and privilege to work with you 

in the Melanoma Institute of Australia. Your incredible knowledge and perfect sense of style and 

language have improved my papers, and therefore this thesis, immensely. Thank you for all your help, 

I have had an amazing time in Sydney!

Leden van de beoordelingscommissie, Prof.dr. A.J.H. Suurmeijer, Prof.dr. C. Verhoef, Prof.dr. J.H.W. 

de Wilt, dank voor het beoordelen van dit proefschrift. 

Kevin Wevers, dank voor jouw tomeloze inzet om mijn promotie verder de goede richting in te helpen 

sinds ik in het UMCG ben komen werken. Je hebt zelfs een stukje buikvet gedoneerd voor een van onze 

onderzoeken. Zonder jou waren mijn onderzoeken nooit zo snel gegaan, veel dank voor alle snelle 

overleggen tot aan de dag van mijn promotie zelf.

Esther Bastiaannet, ‘het SPSS orakel’, dank voor al jouw hulp met mijn artikelen. Bij elke (statistische) 

vraag kreeg ik altijd een snel antwoord, doordeweeks of in het weekend. Ook de meta-analyse van de 

review had je razend snel af en bij de helft van mijn proefschrift heb je meegeschreven, heel veel dank 

voor al je inzet.

Prof.dr. O.S. Hoekstra, dank voor uw hulp bij mijn artikelen over nucleaire beeldvorming. Ik ben 

benieuwd wanneer het boek, waar we in geschreven hebben, daadwerkelijk uitkomt.

Rick Pleijhuis, dank voor de samenwerking voor onze prachtige review. Je bent heel precies en een 

enthousiaste harde werker, ik weet zeker dat je een mooie medische carrière tegemoet gaat.
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Alle medeauteurs van de verschillende artikelen. Hartelijk dank voor de prettige samenwerking.

Prof. R.A. Scolyer, dear Richard, thank you so much for all your work on my papers. Thanks to you my 

papers are now of a much better quality. I admire your incredible knowledge on melanoma. Thanks for 

always being very approachable and keen to help me.

Lauren Haydu, thanks for your brilliant assistance in the beginning of my PhD. You have been a great 

teacher and you were always prepared to help me. Thanks to you I finally understood some of the 

statistics and that helped my through my PhD.

Kaye Oakley, thank you for all the adequate correspondence, your help and patience! It has been a 

pleasure working with you.

Everyone at MIA, thanks for the great coffee breaks, ‘Australian rules’ football matches and BBQ’s.

Vakgroep chirurgie in Deventer met in het bijzonder Dr. M. Eeftinck Schattenkerk, Dr. M.S.L. Liem en 

Dr. R. Bosker, naast een ontzettend leuk en leerzaam coschap hebben jullie mij ook op weg geholpen 

met mijn eerste artikelen, die na lang zwoegen toch maar mooi allebei gepubliceerd zijn. Veel dank 

voor al jullie tips, trucs en adviezen in het begin van mijn onderzoekscarrière.

Dr. M. Rietberg, beste Martin, als coach in Deventer heb jij aan de basis gestaan van mijn promotie. 

Dankzij alle gesprekken met jou ben ik er uiteindelijk vol voor gegaan. Het is mooi om te zien hoe 

betrokken je bent bij alle studenten van je coachgroep. Ik kom graag weer een keer thuis bij je een bier 

drinken om dit proefschrift te vieren.

Onderzoekshok E2.18, In het donkere, stoffige, saaie, oude triadegebouw van het UMCG is er één 

onderzoekshok wat licht geeft in de duisternis: E2.18. Dirk Bosch, Justin Smit, Dane Hoeksma en Leon 

van Dullemen, jullie hebben heel veel lol gebracht in mijn onderzoeksjaar in Groningen. De briljante 

sparerib avonden, ‘raad het cupje’ en de eeuwige discussies over muziek, de ipad, burgerlijkheid, 

etcetera, zal ik niet snel vergeten. Al dan niet in hok 2.18: Freeha Arshad en Ilsalien Bakker, dank voor 

de gezelligheid op de onderzoeksgang, de ontspannen lunches en koffie pauzes.

Mijn Paranimfen Arne Bleeker en Niek Dongelmans, dank dat jullie mij willen bijstaan in de verde-

diging van mijn proefschrift. Ook al bij mijn studie hebben jullie een groot aandeel gehad, vooral 

voor ontspanning en gezelligheid naast de studie, maar ook door mij elke keer mee te slepen naar de 

bibliotheek.
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Oma Beppie, Opa Karl, Oma Kien, Opa Sef, Ik ben erg gelukkig met het feit dat ik zulke betrokken opa’s 

en oma’s heb. Niet alleen hebben jullie mij financieel bijgestaan in mijn onderzoeksreis naar Australië, 

ook waren jullie altijd geïnteresseerd in mijn onderzoek en hadden we lekker scherpe discussies 

hierover. 

Lieve ouders, jullie zijn natuurlijk een van de belangrijkste schakels in mijn promotie geweest. Jullie 

eeuwige steun in alles wat ik doe waardeer ik zeer en jullie zijn altijd bereid om mij met wat dan ook 

te helpen. Zonder jullie had ik het nooit zover geschopt als dat ik nu ben! 

Lieve zus, ten eerste dank voor al jouw grafische hulp bij mijn proefschrift, naast natuurlijk de fenom-

enale voorkant heb je natuurlijk ook al mijn figuren voor mijn artikelen gepimpt. Het is jammer dat je 

alweer een tijd op een afstand zit en dat we elkaar niet zo vaak zien, maar ik vind het wel leuk om te 

zien hoe briljant we het met elkaar hebben als we elkaar wel weer zien. Hopelijk gebeurt dit komend 

jaar weer wat vaker!

Lief zusje, wat  hebben wij een leuk jaar in Groningen gehad! Dank voor het altijd lekkere eten wat 

klaar stond als ik uit het ziekenhuis kwam en de leuke avonden! Ik vind het mooi om te zien dat je 

minstens net zo veel lol hebt in je studententijd als dat ik heb gehad. 

Lieve Joor, alweer meer dan een jaar zijn wij onafscheidelijk van elkaar en wat hebben we een bril-

jante tijd gehad. Jij was mijn steun en toeverlaat in mijn promotie, jij hebt al mijn gezeik aangehoord 

en mij altijd voorzien van de juiste adviezen. We hebben dit jaar goed nagedacht over onze toekomst 

en vooral dankzij jou gaan we weer een prachtig avontuur tegemoet waar ik onwaarschijnlijk veel zin 

in heb. Ik hou de wereld van je en heb heel veel zin in de rest van ons leven samen. 
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Maarten Niebling werd geboren op 20 februari 1986 te Maastricht. Hij groeide op in Epe als zoon van 

Marianne en Rob Niebling en als broer van Carolien en Noortje. Na het behalen van zijn vwo-diploma 

aan de St Bernardus school te Epe in 2004, studeerde hij Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit van 

Groningen (2004-2011).

Tijdens zijn studie werd al snel duidelijk dat hij een grote interesse had in de chirurgie. In zijn laatste 

studiejaar volgde hij daarom zijn semi-arts stage op de afdeling Chirurgie van het Deventer Ziekenhuis. 

Na zijn stage in Deventer heeft hij bij het Melanoma Institute of Australia te Sydney, onder begeleiding 

van Prof. dr. J.F. Thompson, een jaar onderzoek gedaan naar de diagnostiek en behandeling van het 

melanoom, en daarmee een grondige basis gelegd voor zijn promotie op dit onderwerp. Vervolgens is 

hij verder gegaan met zijn promotieonderzoek op de afdeling Oncologische Chirurgie van het UMCG 

te Groningen, onder begeleiding van Prof. dr. H.J. Hoekstra.

Op dit moment is hij werkzaam in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis te Amsterdam als ANIOS op de af-

deling Chirurgie. Vanaf september 2014 hoopt hij samen met zijn vriendin Jorien een nieuw avontuur 

aan te gaan en als ANIOS Chirurgie te gaan werken in Zuid-Afrika.
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