
 

 

 University of Groningen

Resistance and perspectives in soft tissue sarcomas
Komdeur, Rudy

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2003

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Komdeur, R. (2003). Resistance and perspectives in soft tissue sarcomas. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/c9ec1a65-4a2e-41e0-9257-dd8fb368aaf1


Dankwoord 

 178



Dankwoord 

 179 

Dankwoord 
 
Het tot stand brengen van een proefschrift is beslist geen solo-operatie. 
Velen hebben mij in staat gesteld om mijn promotie-onderzoek tot een eind 
te brengen. Hoewel ik onvolledigheid riskeer, wil ik hier noemen: 

Eerste promotor prof. dr. Harald Hoekstra, drijvende kracht achter het 
sarcomen onderzoek in Groningen. Harald, jouw kennis, de enthousiaste 
begeleiding, de laagdrempelige mogelijkheden tot overleg, je gevoel voor 
hot issues zijn essentiële factoren gebleken voor het laten slagen van dit 
proefschrift. Daarbij was het een waardevolle ervaring om de afdeling 
Chirurgische Oncologie gedurende drie jaar van binnenuit mee te maken. 

Tweede promotor prof. dr. Ineke Molenaar heeft als patholoog een 
belangrijke stempel op dit proefschrift gedrukt. Ineke, tijdens de 
overleggen en de microscopie sessies viel je enorme kennis van de weke 
delen sarcomen op, waarmee je tot ver buiten Groningen een autoriteit 
geworden bent. Je scherpe geest en didactische vaardigheden komen je nu 
van pas bij het Onderwijsinstituut. 

Co-promotor dr. Winette van der Graaf heb ik werkelijk nooit op ook 
maar één ondoordachte bewering kunnen betrappen, terwijl zij in haar 
revisies van mijn manuscripten mij er voor meerdere heeft weten te 
behoeden. Winette, je vond daarbij altijd manieren om het schrijfwerk tot 
meer dan de helft te reduceren, waarmee het resultaat telkens beter werd. 
Al met al was jij het geweten achter mijn onderzoekswerk. Naast je 
professionele kwaliteiten, heb je op mij grote indruk gemaakt als 
persoonlijkheid. Ik heb veel van je geleerd. 

Co-promotor dr. Eva van den Berg: hoewel het zwaartepunt van dit 
werk niet in de klinische genetica ligt, jouw gebied van expertise, heeft het 
eindresultaat zich door jouw inzichten en inbreng sterk laten vormen. Eva, 
ik wil je hartelijk bedanken voor je prettige begeleiding, waarbij je de 
zaken telkens weer op een rij hielp te zetten. Je positieve houding ten 
opzichte van dit proefschrift heb ik als grote steun ervaren. 

Prof. dr. Peter Hohenberger, prof. dr. Rik Scheper en prof. dr. Liesbeth 
de Vries wil ik bedanken voor de aandacht die zij aan dit proefschrift 
hebben besteed, door zitting te nemen in de beoordelingscommissie.  

Dr. Boudewijn Plaat, mijn illustere voorganger op het sarcomen 
onderzoek, wil ik bedanken dat hij destijds het stokje aan mij heeft over 
willen dragen. Ik heb veel profijt gehad van zijn pionierswerk. Dr. Coby 
Meijer ben ik zeer erkentelijk voor haar begeleiding van mijn 
werkzaamheden op het lab Medische Oncologie. Zonder haar toewijding 
was het beslist niet mogelijk geweest om cellijn onderzoek in dit 



Dankwoord 

 180

proefschrift te presenteren. Ook haar adviezen omtrent het ouderschap 
weet ik op waarde te schatten en poog ik in praktijk te brengen. Martine 
van Zweeden heeft op overtuigende wijze veel werk verzet in het cellijn 
onderzoek. Dr. Steven de Jong ben ik een dankbetuiging verschuldigd voor 
zijn inspanningen om mij in te introduceren in de tumor necrosis factor 
superfamilie. Dr. Jelle Wesseling, onderzoeker pur sang en ras-optimist, 
effende vele obstakels van zowel inhoudelijke als logistieke aard: dank 
daarvoor. Nynke Zwart verdient een aparte vermelding in dit proefschrift 
voor haar bijdrage in de optimalisatie, uitvoering en beoordeling van 
immunohistochemische procedures. Jenneke Klunder hielp mij aan een 
solide basis voor de artikelen over rhabdomyosarcomen. Dr. Robert 
Hofstra, gerenommeerd onderzoeker in de moleculaire genetica, heeft 
onbaatzuchtig de mogelijkheden gerealiseerd voor mutatie analyse van het 
c-kit gen. Verder wil ik de collega’s op het lab Medische Oncologie en 
Pathologie hartelijk bedanken voor hun gastvrijheid en behulpzaamheid. 
Mijn dank gaat tevens uit naar alle medeauteurs van de afzonderlijke 
artikelen: zij leverden een onmisbaar aandeel in dit werk. 

Dan wil ik het niet nalaten mijn “lotgenoten” uit de onderzoekswereld 
van de afdeling Chirurgie te bedanken voor de gedeelde 
onderzoeksperikelen: Dr. Ger Sieders, Dr. Barbara van Leeuwen, Joke 
Fleer, Imi Veldman, Martijn Lutke Holzik, Ciska Jorna, Miranda 
Hollander. Met Deepu Daryanani werd tijdens het delen van de werkkamer 
de basis voor onze vriendschap gelegd: Deepu en Amber, bedankt voor 
jullie on-Nederlandse hartelijkheid. Op broer Han Komdeur en vriend 
Daniël Groothuis heb ik andermaal een beroep mogen doen, ditmaal in hun 
hoedanigheid van paranimfen.  

Lieve Gerda en lieve Twan, ik prijs me gelukkig met jullie 
onvoorwaardelijke liefde, 
 
 


