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Na mijn opleiding tot longarts in Isala te Zwolle bij dr. J.W.K. van de Berg, heb ik de kans 
gekregen om in het UMCG aan het werk te gaan als longoncoloog en werd het mijn taak 
om de echografie verder uit te bouwen. Dat was voor mij ook de gelegenheid om meer op 
onderzoeksgebied te gaan doen. Met name omdat ik denk dat we zonder goed onderzoek 
niet verder komen binnen de geneeskunde en ook zeker binnen de longoncologie.
In de afgelopen 4 jaar heb ik naast mijn klinische werkzaamheden tijd gekregen om mijn 
onderzoek  uit te voeren. Ik zie het afronden van mijn proefschrift als het behalen van 
mijn ‘rijbewijs’ voor het vanaf nu opbouwen van een eigen onderzoekslijn en om de 
longoncologie in Nederland nog beter op de kaart te zetten.
Dit proefschrift is tot stand gekomen met hulp van vele anderen, waarvoor ik een ieder 
hartelijk wil danken. Een aantal daarvan wil ik speciaal noemen. Maar laten degenen die 
niet met name worden genoemd zich vooral niet te kort gedaan voelen.

Allereerst wil ik de patiënten bedanken die we behandeld hebben en waarvan we het 
overgebleven tumormateriaal mochten gebruiken voor ons onderzoek. Zij hebben daar 
toestemming voor gegeven, wetend dat ze er zelf waarschijnlijk niets meer aan zouden 
hebben. Zij wilden graag dat we hun tumormateriaal zouden gebruiken om voor mensen 
na hen betere behandelmogelijkheden te ontwikkelen. Dat hebben we deels bereikt met 
dit onderzoek. Het is dan ook reden te meer om verder te gaan met dit onderzoek.

Verder wil ik mijn promotoren, prof. dr. H.J.M. Groen, prof. dr. A. van den Berg en prof. dr. 
E. Schuuring, bedanken voor hun wijze raadgevingen, constructieve suggesties en verdere 
hulp en ondersteuning.
Beste Harry, ik bewonder je drive om altijd bezig te zijn met het verder verbeteren van de 
longoncologische zorg en om onderzoek steeds verder uit te bouwen. Bedankt voor al je 
kritische noten om mijn proefschrift te maken tot wat het geworden is. Fijn dat ik altijd 
bij je binnen kon en kan lopen voor overleg over patiënten en research. Ik hoop dat we 
in de komende jaren er voor kunnen zorgen dat we onderzoek vanuit het UMCG op een 
nog hoger plan kunnen brengen.
Beste Anke, Ik heb ongelofelijk veel van je geleerd op het gebied van genetica en analyse 
van tumorbiopten. Door je altijd kritische houding heb ik geleerd om mijn eigen mening 
nog beter te onderbouwen en niet zomaar wat van anderen aan te nemen. Ik hoop dat 
we in de toekomst nog veel onderzoek samen kunnen doen.
Beste Ed, het feit dat jij altijd perfectionistisch bent in het kijken naar onderzoeksdata en 
-diagnostiek, heeft mij er altijd toe gedwongen om niet met half werk bij je aan te komen. 
Onze samenwerking heeft dan ook geresulteerd in wat ik persoonlijk het mooiste artikel 
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vind van mijn proefschrift, zowel qua directe toepasbaarheid in de kliniek als het blad waar 
we het in hebben kunnen publiceren (Clinical Cancer Research). Ik hoop dat we verder 
kunnen komen met goede klinische zorg en onderzoek door mogelijkheden te creëren 
vanuit de moleculaire tumor board en verdere samenwerking tussen de moleculaire 
pathologie en de longoncologie.

Ook wil ik de leescommissie, prof. dr. B. Ylstra, prof. dr. J.G.J.V. Aerts en prof. dr. R.H. 
Sijmons hartelijk danken voor hun inspanningen, kritische noten en de bereidheid mijn 
proefschrift te beoordelen.

Daarnaast wil ik alle coauteurs bedanken voor de inspanningen die zijn geleverd aan het schrijven 
van mijn artikelen en het bijeen vergaren van data hiervoor. In het bijzonder wil ik bedanken:
dr. J.L. Kuiper, beste Justine, bedankt voor alle hulp om data en materiaal bijeen te 
krijgen voor het onderzoek naar resistentie bij afatinib-behandelde patiënten. Mooi dat 
het ook heeft bijgedragen aan jouw eigen proefschrift. Mogelijkheden te over om goede 
samenwerking tussen radiotherapie en longoncologie verder uit te bouwen.
dr. T.J.N. Hiltermann, beste Jeroen, zonder jouw hulp en steun had ik niet alle tijd gehad om 
het onderzoek voor dit proefschrift te doen. Je was altijd bereid om taken van mij over te 
nemen als ik een dag nodig had om te schrijven, analyseren of op de pathologie/genetica 
moest zijn. Geweldig om jou als collega te hebben en om te zien hoe jouw ideeën en drive 
altijd weer nieuwe onderzoeksmogelijkheden met zich mee brengen.
dr. K. Kok, beste Klaas, bedankt voor je altijd andere kijk op de zaak, om het onderzoek en 
de manuscripten toch weer altijd te verbeteren.
dr. A. Saber Hosseinabadi, dear Ali, thank you so much for all the effort you have made. 
Especially for your help in collecting enough tumour DNA for sequencing, which, I know, 
was quite a lot of work. I would also like to thank you for helping me with the first principles 
of analysing exome sequencing data. It was nice to get to know the real Ali during AACR 
2015, where I learned a lot about the Persian culture and your roots. I hope you will find 
the research job you wish for.
J. Wei, dear Jiacong, thank you so much for the time you spent on teaching me how to 
perform pathway analysis and to get me through the IGV browser for analysing sequencing 
data. I hope that your time in the Netherlands will result in a great thesis.
dr. J.A. Stigt, beste Jos, je hebt er mede voor gezorgd dat ik mijn voorliefde voor 
longoncologie heb uitgebouwd naar de arts die ik nu ben op een plek waar ik me thuis voel. 
Door jouw inspanningen tijdens mijn opleiding heb ik de kneepjes van het vak geleerd. 
Ook heeft het mij de richting in geduwd om verder te gaan met onderzoek. Ik kijk nog 
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steeds met genoegen naar mijn tijd in Isala terug en vind het geweldig dat we nu zo veel 
samen kunnen werken.

Al mijn collega’s binnen het UMCG wil ik danken voor de hulp die werd geboden als er weer 
eens wat moest worden overgenomen omdat ik thuis wilde werken of mijn pieper even 
moest uitzetten. Zonder iemand te kort te doen wil ik toch een paar collega’s noemen.
Prof. dr. H.A.M. Kerstjens, beste Huib, wat heb je het toch geweldig goed geregeld op onze 
afdeling. Mede dankzij jouw inspanning is de sfeer altijd goed en zijn er ruime mogelijkheden 
om verdere ontplooiing in topklinische zorg en onderzoek te bewerkstelligen. Dank voor 
al je steun die je me daarin hebt gegeven.
Mw. H. Ziengs, Beste Ria, zonder jouw hulp was de longoncologie niet geworden wat het 
nu is. Je staat altijd klaar om dingen te regelen en verbetering van patiëntenzorg na te 
streven. Fijn hoe je me altijd het vertrouwen geeft om in de patiëntenzorg dingen aan te 
pakken en te optimaliseren om verbetering van zorg na te streven.
Dr. A. ter Elst, beste Arja, wat ik dacht dat je als grap zei tijdens de AACR over het maken 
van een cover voor het proefschrift, heeft geresulteerd in een prachtige omslag. Dank dat 
je dat hebt willen doen. Ik hoop dat de ideeën die we hebben opgedaan tijdens afgelopen 
AACR resulteren in een mooie samenwerking.

Lieve familie en vrienden, bedankt dat jullie altijd voor mij klaar stonden en staan en voor 
de interesse die jullie toonden in mijn werk en proefschrift. In de afgelopen jaren heb ik 
jullie wellicht wel eens te kort gedaan waarvoor mijn welgemeende excuses. Maar ik ga 
niet beloven dat dat vanaf nooit meer voor zal komen.

Pap en mam, bedankt voor alles wat jullie mij hebben gegeven in de ontwikkeling tot wie ik 
nu ben. Ik kon en kan altijd bij jullie terecht in alle facetten van het leven. Ik vind het echt 
heel bijzonder om jou, pap, als paranimf naast me te hebben staan op mijn promotiedag. 
Jij aan het eind van je werkzame carrière en ik zowat aan het begin. Fijn hoe je, ondanks 
je drukke werk en andere taken, altijd voor me klaar stond en altijd probeerde me met 
positieve kritiek meer inzicht in mezelf te geven.
Pa en ma bedankt voor alle steun die er is geweest in de afgelopen ruim 15 jaar. Ook als ik weer 
eens weg was, waren jullie altijd bereid om op de kinderen te passen of om Alies te helpen.
Oma van der Wekken, als enige overgebleven grootouder vind ik het heel bijzonder dat u 
erbij bent. De afstand Zierikzee – Genemuiden/Groningen maakt het lastig elkaar vaak te 
zien, maar het is altijd fijn dat er belangstelling naar ons als gezin blijft bestaan.
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Beste Rein, sinds ons 7e jaar zijn we al vrienden. Door studie en werk waren er soms 
momenten dat we elkaar weinig spraken. Maar altijd als we elkaar zien, is het weer als 
vanouds. We hebben door de jaren heen veel mooie dingen samen mogen beleven. Deze 
promotiedag is er één van en daarom ben ik erg blij dat je mijn paranimf bent. Voor jou 
alvast een leuk leermoment voor je eigen promotie, om dan dr. ds. te worden.

Lieve kinderen, Thijs, Noa, Lars, Niels en kleintje dat we nog niet kennen, jullie onvermoeide 
enthousiasme, maakt dat het altijd weer fijn thuiskomen is na een dag werken. Ik hoop 
dat jullie in de toekomst je talenten zullen gebruiken om te worden wat je graag wilt. Het 
maakt niet uit wat het wordt en jullie hoeven ook niet persé dokter of doctor te worden. 
Ook hoop ik dat jullie de Heere vroeg mogen leren zoeken, want dat is het aller nodigste 
in het leven. Ik hoop dat de invulling van jullie leven zal staan in dienst van God en de 
medemens.
Lieve Alies, zonder jou had ik dit proefschrift nooit af kunnen krijgen. Je bent mijn liefste en 
beste maatje. Ik weet dat als ik er weer eens een keer niet ben vanwege dienst of congres, 
alles prima gaat in huis. Dat je ook nog een opleiding tot haematologieverpleegkundige hebt 
afgerond met een druk gezin erbij, zegt iets over je tomeloze inzet en onvermoeibaarheid. 
Bedankt voor wie je bent in mijn leven.

Tot slot, wil ik de Heere God danken voor de talenten die Hij mij gaf. Buiten Zijn gunst om, 
had ik dit werk niet kunnen doen. Dat betekent niet dat alles voorspoedig zal gaan in mijn 
leven of werk, maar wel dat er niets gebeurt buiten Zijn wil om. Ik hoop dan ook dat het 
oude adagium van de Rijksuniversiteit Groningen, Verbum Domini lucerna pedibus nostris: 
Het woord van de Heer is een lamp voor onze voeten (naar Psalm 119:105), ook in mijn 
verder loopbaan mijn persoonlijke adagium mag blijven.






