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Dankwoord

Vele personen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. Promove-
ren doe je niet alleen. Sterker nog, promoveren kan je niet eens alleen. Op deze plaats wil 
ik daarom de volgende personen bedanken voor hun inzet.

In de eerste plaats wil ik prof. dr. E.G.E. de Vries bedanken voor de jarenlange ondersteu-
ning van het onderzoek. Liesbeth, dankzij jouw kritisch commentaar en waardevolle sug-
gesties heeft dit proefschrift tot zijn huidige vorm kunnen uitgroeien. 
Mijn tweede promotor, prof. dr. H.J.M. Groen wil ik van harte danken voor de ondersteu-
ning bij alle “gem-epi” delen van het onderzoek. Harry, jouw enthousiasme in de zoektocht 
naar nieuwe wegen en mogelijkheden in het onderzoek was aanstekelijk.
Onmisbaar was de bijdrage van prof. dr. D.R.A Uges aan de totstandkoming van dit proef-
schrift. Donald, dank zij jouw expertise zijn alle HPLC analyses meer dan uitstekend uitge-
voerd.

Onmisbaar was ook de inzet van Floris Wachters en Monique Slijfer. Floris het was geweldig 
om met je samen te werken. Heel wat onderzoeksuren van jou zitten in dit boekje. Goede 
herinneringen bewaar ik ook aan de post-ASCO minitour door Florida. Toch jammer dat de 
space-shuttle bij NASA niet echt was…. 
Monique, bedankt voor de uitstekende wijze waarop je het onderzoeksdeel in het Martini 
Ziekenhuis hebt uitgevoerd en gecoördineerd.

Graag wil ik ook de bijvakstudenten farmacie Wilma Dodde, Leonie Schouten, Marina 
Maurer en Marieke Welzen bedanken voor hun inzet bij het analyseren van de vele farma-
cokinetiek monsters. Zij werden in hun werk uitstekend bijgestaan door de analisten van 
het Laboratorium Apotheek van het AZG en begeleid door Gert Hendriks en Ben Greijda-
nus, die ik hiervoor wil dankzeggen.

Alle DPD metingen hebben plaatsgevonden op het Laboratorium voor Genetisch 
Metabole Ziekten van het AMC te Amsterdam. Ik ben dr. André van Kuilenburg zeer erken-
telijk voor de plezierige wijze waarop wij de afgelopen jaren hebben samengewerkt. 

Dr. Hans Proost wil ik bedanken voor de heldere wijze waarop complexe farmacokineti-
sche vraagstukken konden worden teruggebracht tot analyseerbare farmacokinetische 
modellen.

Dr. Wim Sluiter en dr. Marieke Boezen wil ik bedanken voor hun gedegen statistisch advies 
bij het opzetten en interpreteren van de diverse klinische onderzoeken.

Een speciaal dankwoord gaat uit naar alle artsen, arts-assistenten, oncologieverpleeg-
kundigen en overige medewerkers van de afdelingen oncologie van het Academische 
Ziekenhuis en het Martini Ziekenhuis in Groningen, het Diaconessenhuis in Meppel en 
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het ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen voor hun bijdrage aan het onderzoek door onder-
steuning bij het insluiten van patiënten in de diverse studies, bij het uitvoeren van de vele 
bloedafnames en bij het verrichten van de toxiciteits-scores.

In het bijzonder wil ik Henk Piersma, Barbara Bong, dr. Robert de Jong, Janny Haasjes en 
Henk de Korte danken voor hun inzet.

Zeer veel dank ben ik ook verschuldigd aan alle patiënten en proefpersonen die op 
vrijwillige basis bereid zijn geweest deel te nemen aan de klinische onderzoeken in dit 
proefschrift. 

De leden van de beoordelingscommissie, prof. dr. J.H. Beijnen, prof. dr. H.J. Guchelaar en 
prof. dr. J.Verweij, wil ik bedanken voor hun bereidheid het manuscript te beoordelen.

De analisten van de apotheeklaboratoria van ziekenhuisapotheek Meppel-Hoogeveen en 
van het Martini Ziekenhuis Groningen wil ik bedanken voor hun begeleiding bij de HPLC 
analyses die in respectievelijk Meppel en Groningen plaatsvonden. HLO studente Yvette  
Huisman wil ik danken voor haar bijdrage aan de uracil HPLC analyses.

Mijn collega-ziekenhuisapothekers dr. Peter Lerk en Solko Bolman wil ik danken voor de 
mogelijkheid het onderzoek flexibel in te passen naast een baan als full-time ziekenhuis-
apotheker. Collega Barbara Theeuwes-Oonk wil ik danken voor haar inzet bij de totstand-
koming van de uracil studie en voor de nauwgezette uitvoering ervan.
Dankbaar ben ik ook voor de bijdrage van dr. Geke Hospers van de afdeling medische 
oncologie van het AZG aan dit deel van het onderzoek.

Onder de indruk ben ik van de transformatie van tekst naar boekje die door creatief en 
kundig handwerk van Paula Berkemeyer heeft plaatsgevonden. Paula het is prachtig 
geworden!

Mathijs, leuk dat je paranimf wilt zijn. Tijdens de studie farmacie hebben wij heel wat 
practica en studieblokken samen doorlopen. Het voelt goed om, als vanouds, dit grote 
academisch “examen” ook een beetje samen te doen.

Boys from the band: “ ‘t was niet nix, maar woensdag bleef en blijft No-Dix”.

JUPE, lieve Peter en Judith: betere vriendjes kunnen wij ons niet wensen. 
Peter, de vorige keer samen in rokkostuum was bij jouw promotie. Ik ben blij dat, in omge-
keerde rolverdeling, jij mij ditmaal bijstaat in de aula van het academiegebouw.

Tenslotte, lieve Monique, bedankt voor je geduld en steun, vooral tijdens de laatste zware 
loodjes. 




