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LIST OF ABBREVIATIONS 

Allo-HCT allogeneic hematopoietic cell transplantation 

AML acute myeloid leukemia 

APL acute promyelocytic leukemia 

ATRA all-trans retinoic acid 

AZA azacitidine 

BM bone marrow 

BSC best supportive care 

CD cluster of differentiation 

CI confidence interval 

CMML chronic myelomonocytic leukemia 

CR complete remission 

CRi complete remission with incomplete blood count recovery 

DAC decitabine 

DNA deoxyribonucleic acid 

FLT3-ITD Fms-like tyrosine kinase 3-internal tandem duplication 

G-CSF granulocyte colony-stimulating factor 

Hb hemoglobin 

HCT hematopoietic cell transplantation 

HI hematologic improvement. 

HMA hypomethylating agent, e.g. azacitidine and decitabine 

HR hazard ratio 

IC intensive chemotherapy 

IC-50 the half maximal inhibitory concentration 

IPSS(-R) international prognostic scoring system (revised) 

ITD internal tandem duplication 

LDH lactate dehydrogenase 

mCR complete remission of the bone marrow 

MD/PhD Medical Doctor/Doctor of Philosophy 

MDS myelodysplastic syndromes 

N number 

NF-κB  nuclear factor kappa-B 

NPM1 nucleophosmin 1 

NPMc+/ITD- cytoplasmic NPM1 without FLT3 internal tandem duplication 

NR not reached 

OS overall survival 

PR partial remission 

RBC red blood cell transfusion 

PLT platelet transfusion 
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SD stable disease 

SE standard error 

TP53 tumor protein 53 

WBC white blood cell count 

WHO World Health Organization 
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De afgelopen jaren waarin ik klinische stages met wetenschappelijk onderzoek heb mogen 

combineren, gaven mij veel mooie en dierbare momenten, waren bij perioden soms ook druk en 

stressvol, maar waren bovenal buitengewoon leerzaam en waardevol. Dit proefschrift was 

natuurlijk niet tot stand gekomen zonder de hulp van velen, die ik hierbij graag wil bedanken voor 

hun bijdrage en steun. 

Allereerst wil ik de patiënten en gezonde donoren bedanken die extra bloed of beenmerg hebben 

afgestaan voor wetenschappelijk onderzoek, of die toestemming hebben gegeven voor het 

gebruiken van hun medische gegevens. Zonder hen zou een groot deel van dit onderzoek 

onmogelijk zijn geweest. 

Mijn promotores prof. dr. G. Huls, prof. dr. E. Vellenga en prof. dr. J.J. Schuringa wil ik van harte 

bedanken voor hun begeleiding. Zonder hen was dit proefschrift er niet geweest. Gerwin, dit 

onderzoeksavontuur is bij jou begonnen toen ik op zoek was naar een onderzoeksproject binnen 

de hematologie en jij nog wel een onaangeroerd project had liggen. Aangestoken door jouw 

enthousiasme ben ik hiermee aan de slag gegaan en uiteindelijk hebben we er een mooie 

publicatie van gemaakt. Als vanzelf rolde ik met jouw hulp in een MD/PhD-traject. Ik wil je graag 

bedanken voor de positieve begeleiding. Ook als ik dacht niets met mijn data te kunnen, kon ik na 

een praatje met jouw weer met een frisse blik en vol goede moed aan de slag. De afstand naar 

Nijmegen was wat groot voor intensieve begeleiding bij het labonderzoek, maar ik waardeer het 

zeer dat je altijd bereikbaar bent gebleven voor overleg en dat je weer terug was ten tijde van de 

afronding van dit proefschrift.  

Edo, uw onuitputtelijke literatuurkennis en inzicht in allerlei verschillende gebieden van het 

onderzoeksveld zijn een voorbeeld voor mij. U bood mij daarmee een zeer goede inhoudelijke 

begeleiding, waarvoor ik u erg dankbaar ben. Waar onze besprekingen aanvankelijk wat stroef 

verliepen doordat ik me verloor in de details, heb ik mede dankzij u gaandeweg geleerd om het 

grote geheel meer in het oog te houden, waardoor de samenwerking ook steeds vruchtbaarder 

werd. Uw grote betrokkenheid bij het onderzoek en het feit dat u ondanks een volle agenda altijd 

zo snel beschikbaar was of kon reageren, waardeer ik zeer. 

JJ, jouw kennis van de basale hematologie en celbiologie en je enthousiasme hierover werken 

inspirerend! Ik vind het erg bijzonder dat ik met mijn klinische achtergrond ook de meer basale 

experimentele wetenschap heb mogen leren kennen en dat ik het vertrouwen kreeg om hierin 

zelf experimenten te doen. Ik waardeer de input die je had met je spervuur aan nieuwe ideeën en 

je kritische blik tijdens de besprekingen zeer. 

Ook de leden van de leescommissie wil ik graag bedanken. Professor Arjan van de Loosdrecht, 

hartelijk dank voor het plaatsnemen in de leescommissie. Ook bedankt voor je enthousiasme en 

samenwerking bij mijn eerste artikel en bij het schrijven van het artikel voor het Nederlands 

Tijdschrift voor Hematologie. Professor Michael Lübbert, vielen Dank für das lesen meiner 

Dissertation. Professor Gietema, ook u hartelijk bedankt voor de tijd en aandacht die u hebt 

besteed aan het beoordelen van mijn proefschrift. 
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De Junior Scientific Masterclass wil ik graag bedanken voor de leuke en uitdagende cursussen en 

projecten die ze mij en mijn medestudenten al vanaf jaar één aanboden. Hierdoor werd al heel 

snel mijn interesse voor wetenschappelijk onderzoek gewekt. Ik ben er dankbaar voor dat ik 

vervolgens dit MD/PhD-traject heb mogen doorlopen. 

Alle co-auteurs wil ik bedanken voor hun bijdrage. Nic Veeger, voor verschillende artikelen heb ik 

bij je aangeklopt voor hulp en advies bij de statistiek. Bedankt dat je hiervoor zo uitgebreid de tijd 

nam en grondig te werk ging. Ellen Scheepers, het was leuk dat we een deel van het 

monnikenwerk dat database-vullen heet, samen konden doen om er vervolgens samen een artikel 

van te schrijven. Canan, dr. Alhan, bedankt voor het verzamelen van data van de VUmc patiënten. 

Dr. Wijermans, dr. van Marwijk Kooy, dr. Schaafsma, dr. Biemond, drs. Beeker, dr. Mels 

Hoogendoorn, dr. van Rees, drs. Wegman, dr. Libourel, drs. Luykx-de Bakker, dr. Minnema, dr. 

Brouwer, dr. Croon-de Boer, drs. Eefting, dr. Jie, dr. Laterveer, drs. Okke de Weerdt en dr. Daenen, 

bedankt voor jullie hulp bij het verzamelen van gegevens van jullie patiënten. Dr. A.B. Mulder en 

dr. E. van den Berg, bedankt voor de hulp bij het verkrijgen van informatie over de moleculaire en 

cytogenetische afwijkingen van UMCG-patiënten. Dr. Arjan Diepstra, bedankt voor je advies over 

de TP53-kleuringen en je hulp bij de beoordeling van coupes. Gerbrig, bedankt voor de vrolijke 

samenwerking en je hulp bij de bureaucratische wegen die naar coupes en kleuringen leiden. Veel 

succes met jouw verdere MD/PhD-traject! Matthieu, toen ik in het lab kwam wist ik nauwelijks 

iets van deze tak van sport en was ik er onzeker over of ik me dit wel eigen kon maken. Wat fijn 

dat ik bij een deel van jouw onderzoek kon aanhaken en dat jij me hebt geholpen om de 

verschillende technieken onder de knie te krijgen en om inzicht te krijgen in de resultaten hieruit. 

Dankjewel! 

Ook alle andere collega’s in het lab wil ik bedanken voor alle hulp en advies, de waardevolle input 

tijdens werkbesprekingen, het gebroederlijk zij aan zij pipetteren en meeblèren met de radio, en 

de gezelligheid tijdens werk, borrels en labuitjes. Hendrik, hoewel je territorium zich soms wat 

uitbreidde over mijn bureau, had ik me geen betere buurman kunnen wensen! Er was altijd tijd 

voor een gezellig praatje, praktische tips vanuit jouw lab- of computerexpertise, of voor een 

nuchtere blik op de zaak als ik vond dat ik er niets van bakte. En ook bedankt dat je uiteindelijk 

bent meegegaan met squashen ;-). Jenny, mijn hartelijke buurvrouw aan de andere kant, het was 

soms bijna té gezellig met alle verhalen over de proefdieren en je bijzondere huisdieren. Nu weet 

ik zelfs wat een axolotl is. My other fellow PhD students Henny, Bauke, Pallavi, Susan, Mylène, 

Marco, Marta, Kathy, it was good to share times of hard work, moments of excitement and 

laughter with you. Good luck with the rest of your PhDs and/or further careers! Marco, la parola 

“asciugamano” ci ha dato un momento molto speciale. Hein, Vincent, Bart-Jan, Annet, Marjan, 

Carolien, ik heb regelmatig gebruik mogen maken van jullie grote ervaring, waarvoor dank! Rikst-

Nynke, je stapte vrij snel na het begin van mijn MD/PhD-traject over naar de pathologie, maar ik 

ben je nog altijd dankbaar voor je hulp toen ik als groentje in het lab kwam voor mijn 

wetenschappelijke stage. Antonella, Francesco, Carin, Fiona, Djoke, Jeanet, bedankt voor de 

samenwerking en de inbreng tijdens de werkbesprekingen. De collega’s van de kinderoncologie, in 

het bijzonder Naomi, Harm-Jan, Frank, Tiny, Kim, Sophia en Walderick, en de collega’s van de 
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medische en de gynaecologische oncologie, ook jullie bedankt voor de input en de gezelligheid op 

de werkvloer.  

Tineke van der Wal, Alice Nanninga-Scholte en ook Henriëtte Klooster, dankzij jullie 

datamanagement en/of overzichten is er een grote groep MDS- en AML-patiënten bekend in het 

UMCG van wie we velen hebben kunnen includeren in de onderzoeken. Tineke, bedankt voor je 

inzet als we (last-minute) de studie toch nog verder wilden uitbreiden. Sylvia en Else, bedankt 

voor alle secretariële ondersteuning en warme belangstelling. 

De verschillende stagebegeleiders in het Bethesdaziekenhuis, het Scheperziekenhuis en het 

Martiniziekenhuis wil ik graag bedanken voor enige flexibiliteit die nodig was om 

onderzoeksactiviteiten te kunnen combineren met de coschappen. 

Naast onderzoek doen en coschappen lopen is ontspanning minstens zo belangrijk. Elke 

vrijdagavond kon ik stoom afblazen bij FEW. Annelies, Elsbeth, Jeriël, Marloes, Niels, Paul, en in de 

jaren daarvoor ook Marlies, Judith, Marjolein, Mirthe, Diewerke, Evelien en Herman, bedankt voor 

de mooie muziek, de concerten en de gezelligheid! 

Het was erg leuk bij de Mattekloppers en nog leuker is dat ik daar zulke goede vrienden aan 

overgehouden heb. Suzanne, je bent een supervriendin! Vanaf de eerste cursus jiu jitsu hebben 

we heel wat afgekletst, gelachen, goede gesprekken gehad, gedanst, gezweet, mannen gevloerd… 

Jij was er altijd met een luisterend oor en een goede peptalk als ik het even niet meer zag zitten. 

Ik ben er heel blij mee dat je mijn paranimf bent! Keimpe, Fabienne en Adriaan, niets is beter dan 

een avondje dinner & games of gewoon gezellig samen zijn om even alles aan de kant te gooien 

en lekker te genieten! 

Anne-Fokje, Arjan, Tamara, Fereshtah, inmiddels op iets (of veel) grotere afstand, maar niet 

minder belangrijk voor zo nu en dan een tijdje heerlijk samen bijpraten en ontspannen! 

Dan wil ik nog mijn familie bedanken voor alle liefde en steun die als vanzelfsprekend waren. Met 

de jaren realiseer ik mij steeds meer hoe bevoorrecht ik ben met het warme nest waar ik uit kom. 

Pappa en mamma, jullie liefdevolle aandacht voor de mensen om jullie heen, weldenkendheid, 

eerlijkheid, open blik naar de wereld, hulpvaardigheid en gedrevenheid zijn een groot voorbeeld 

voor me. Bovendien zijn jullie er het levende bewijs van dat hard werken en zorgen voor anderen 

uitstekend gecombineerd kan worden met uitgebreid genieten al dan niet in een camperbusje. 

Bedankt dat ik altijd en voor alles bij jullie terecht kon. Lieve Esther, terrortypen voor zo’n 

tweeënhalve studie tegelijk, soms snap ik niet hoe je het voor elkaar krijgt. Jouw 

doorzettingsvermogen is bewonderenswaardig! Maar jouw handelsmerken zijn toch ook nog altijd 

een lieve knuffel, een gezellig verhaal en af en toe een soort prettige gestoordheid waar ik graag 

een voorbeeld aan wil nemen. Het is altijd fijn om weer even gezellig samen te zijn en bij te 

kletsen! Lieve Marinke, grappig hoeveel wij op elkaar lijken door dezelfde soort interesses en 

soms het worstelen met dezelfde dingen. Het is heel fijn dat ik zoveel met jou kan delen! Ik vind 

het dan ook erg fijn dat je tijdens de verdediging naast me staat. En tegenwoordig staat er een 

geweldige vriend naast jou. Mathijs, een goede grap is beter dan een halve grap. Ik sta steeds 
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perplex hoe jouw humor, die tegelijk respectvol is, zelfs de pijnlijkste momenten weet te 

relativeren.  

Lieve opa’s en oma’s, wat ben ik gezegend met zulke fijne grootouders. Ik hoop dat ik veel van 

jullie vriendelijkheid, zachtaardigheid en wijsheid geërfd heb en ben er trots op jullie kleindochter 

te zijn. Ik vind het erg speciaal dat ik jullie als mijn voorouders als fotomodel mocht gebruiken 

voor de cover, die ook gelijk symbool staat voor alle oudere en jongere mensen voor wie ik een 

goede arts wil zijn. Lieve ooms, tantes, nichtjes, neven, ook jullie bedankt voor alle warme 

gezelligheid en belangstelling. En bedankt voor het logeren als ik weer ergens in het land moest 

zijn voor een congres of het verzamelen van data. 

En dan is er nog één voor wie een alinea aan dankwoorden eigenlijk nog veel te karig is. Lieve 

John, soms kreeg jij het zwaar te verduren en toch was je er altijd voor me. Niet het minst dankzij 

jou sta ik nu veel sterker in mijn schoenen dan jaren geleden. We hebben samen een hele fijne tijd 

gehad en hebben nu al een ontelbare hoeveelheid gelukkige herinneringen. Ik kijk uit naar onze 

toekomst! 
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