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In het dankwoord van een proefschrift zet de promovendus de nieuwsgierige lezer een 
duikbril op. Een proefschrift is als de top van de ijsberg en in het dankwoord wordt de lezer 
een blik onder water gegund. Het cliché luidt namelijk dat je een proefschrift niet alleen 
schrijft. Daarom wil ik graag een aantal mensen bedanken die een significante directe of 
indirecte rol hebben gespeeld in de totstandkoming van dit proefschrift en de mensen die 
vrijwillig of onvrijwillig hebben meegeleefd. 

Allereerst wil ik graag alle patiënten die hebben meegedaan aan de klinische onderzoeken 
bedanken. Zonder hen zal de wetenschap stagneren. Door hun bijdrage zullen patiënten 
van de toekomst een beter perspectief hebben.

Voorts mijn (co)promotores:

Prof. dr. G.A.P. Hospers, beste Geke. Dank voor alle jaren dat je als promotor mijn onder-
zoek met zoveel geduld hebt willen begeleiden. Je relativeringsvermogen kwam hierbij van 
pas –  een eigenschap die menig onderzoeker ontbreekt maar welke ik zeer heb gewaar-
deerd.

Jij bent tevens het empathische klankbord voor mijn patiëntenzorg geweest. De aan-
tallen patiënten met gemetastaseerd melanoom die in aanmerking kwamen voor klinische 
studies of compassionate use programma’s met vemurafenib, ipilimumab, dabrafenib plus 
cobimetinib, pimasertib, nivolumab, encorafenib plus binimetinib en pembrolizumab was 
enorm. Dit was echt pionierswerk waarbij we uitermate bijzondere bijwerkingen en ook 
spectaculaire effectiviteit hebben gezien. Het was enorm enthousiasmerend om dit te mo-
gen meemaken. Ook grote dank voor het vertrouwen dat je in mij als jonge dokter had. We 
konden prettig brainstormen over een klinisch dilemma en je vroeg me regelmatig even 
om samen even door een scan te scrollen. Dank voor de kansen die je mij geboden hebt (en 
voor de tripjes naar Parijs die ik mocht maken).

Ook ben ik je zeer erkentelijk voor je begrip dat dit hele proefschrift op een zijspoor 
raakte toen wij in 2016 een turbulente periode doormaakten met de komst van Olaf en 
Ivar. Daarna heeft jouw ‘dwingende’ stimulans om het af te ronden geleid tot dit proef-
schrift: het is volbracht!

Prof. dr. E.G.E. de Vries, beste Liesbeth. Toen ik op voorspraak van Carolien bij jou langs 
‘moest’ komen (zo voelt dat als student) om te spreken over een onderzoekstraject, ver-
telde je mij dat er waarschijnlijk ‘wel 40’ patiënten met gemetastaseerd melanoom per 
jaar naar onze afdeling verwezen zouden worden. Dit omdat er nieuwe geneesmiddelen in 
studieverband beschikbaar zouden komen waar veel van verwacht werd. Daarom zocht je 
een arts-onderzoeker die onder supervisie van Geke deze patiëntenzorg erbij kon doen en 
tegelijk wilde promoveren. Dat heb ik geweten: op het hoogtepunt zaten we op > 100 nieu-
we verwijzingen per jaar! Gelukkig vind ik patiëntenzorg prachtig werk, dus stiekem was 
ik heel content met mijn eerste baan. Daarnaast wil ik je als promotor uiteraard hartelijk 
bedanken voor de kans die je me geboden hebt om in jouw onderzoekskeuken te mogen 
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kijken (en daar worden me toch sterrengerechten bereid!), voor je tomeloze inzet, voor je 
intensieve bemoeienis met vele manuscripten en voor de ongekende snelle en nauwkeu-
rige reacties op conceptversies.

Dr. C.P. Schröder, beste Carolien. Jij was de begeleider van mijn semi-artsstage op D2 en 
koppelde mij aan Sjoukje en Jourik (prof. dr. J.A. Gietema) voor mijn wetenschappelijke 
stage en vrijwel simultaan ook aan Geke en Liesbeth voor een plek als arts-onderzoeker. 
Terwijl míjn plan was om direct na de geneeskundestudie te starten met mijn opleiding tot 
internist. Gelukkig mocht ik van Rijk (prof. dr. R.O.B. Gans, opleider interne geneeskun-
de) ook wel wat later beginnen. Dank dat je mij deze ervaring toch hebt laten meemaken: 
mijn leven heeft er een onverwachte maar ook enorm positieve wending door gekregen. 
Uiteindelijk heb ik via deze route zelfs mijn wederhelft ontmoet! Ook dank ik je graag voor 
het meedenken bij manuscripten waarmee we soms in de knel zaten. Jij trok dat met ge-
zond verstand meestal weer los.

De leden van beoordelingscommissie, prof. dr. J.B.A.G. Haanen, prof. dr. H.W. Nijman en 
prof. dr. C.G.M. Kallenberg, wil ik graag van harte bedanken voor het kritisch beschouwen 
van dit proefschrift.

Dr. S.F. Oosting, beste Sjoukje. Mijn stage wetenschap deed ik onder jouw supervisie 
waarbij je me de volle gelegenheid bood om poli met je te draaien. De manier waarop je 
mij begeleidde en het vertrouwen dat je mij gaf heb ik enorm gewaardeerd. Daardoor, en 
door je kritische klinische blik heb ik erg veel van je kunnen leren. Ook ben ik je natuurlijk 
zeer erkentelijk voor de bijdrage die je aan hoofdstuk 3 en 6 hebt geleverd.

Ook mijn andere coauteurs wil ik enorm bedanken voor hun bijdrages aan de verschillen-
de manuscripten. Met name Niels (dr. K.S.M. van der Geest) voor zijn werk aan hoofdstuk 
4 en Suzanne (drs. S.C. van Es) voor haar werk aan hoofdstuk 3.

Uiteraard wil ik ook graag alle stafleden van de medische oncologie bedanken voor hun 
toegankelijkheid en voor de bereidwilligheid om in afwezigheid van Geke over een patiënt 
te kunnen overleggen. Ook de oncologieverpleegkundigen wil ik bedanken voor de prettige 
samenwerking.

De ‘dames van de research’ ben ik ook veel dank verschuldigd. Hendrique, bedankt voor de 
hulp met het zien van patiënten in klinische studies op de polikliniek waardoor de BROM-
poli regelmatig dubbel geboekt kon worden. Ook je hulp met de CRF’s, de bureaucratische 
papierwinkel van alle studies alsmede de contacten die je met de monitoren onderhield 
was dringend nodig. Meest bijzonder vind ik nog wel dat jouw datingperikelen zijn geëin-
digd in een bruiloft. Leuk dat ik daarbij mocht zijn! Gerry bedank ik heel graag voor alle 
hulp van de wereld: van bloedbuisjes afdraaien tot METc-aanvragen, jij was overal voor 
te porren.
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De dames van het secretariaat wil ik bedanken voor hun organisatorische ondersteuning. 
Speciale dank aan Gretha voor je hulp met vele administratieve rompslomp die bij dit 
traject kwam kijken. Ook de medewerkers van de zorgadministratie wil ik hierbij graag be-
danken voor hun werk en de gezelligheid tussen de polipatiënten door. Laura, jou bedank 
ik in het bijzonder voor de vriendschap die je mij en Gerrie biedt.

Ik wil heel graag mijn mede-(arts-)onderzoekers bedanken voor alle mooie momenten die 
we samen hebben beleefd. To name a few: vrijdagmiddagborrels in ’t Feithhuis, pubquiz-
zen in De Toeter en weekendjes naar Lies op Terschelling, Nooitgedacht, Rutten, Vledder 
en Waskemeer. Een aantal van hen wil ik in het bijzonder noemen.

Allereerst kamer Y3.187: Martine, ik wil je voor altijd in mijn pubquizteam. Michel en 
Jolien, erg leuk dat we jullie nog regelmatig zien voor een Mahjongavond! Sietske, je bent 
en blijft voor mij altijd de grote Dalmuti. Lieve Titia, wat fijn om tegelijk met jou te begin-
nen als arts-onderzoeker tussen de gevestigde orde. Als favoriete lunchmaat kan ik niet 
anders dan erop vertrouwen dat jij een uitstekende internist en mama wordt. Frederike, 
deeltijd-kamergenoot achter de imagingcomputer: de gastvrijheid bij de Fleisch-und-Bi-
erfesten die jij en Hjalmar etaleren is fantastisch! Lars dank ik voor de eetafspraken die we 
soms maken en het enthousiasmeren van mijn eega voor Horizon Zero Dawn.

Van U4.131 dank ik Niek voor de Mortal Combat competities die na afloop van menig 
borrel bij hem, Gerdia en parkiet Pieter werden georganiseerd. Sjoukje ken ik al als mede-
coassistent op D2 en ik vind het heel leuk en gezellig dat je bij ons onderzoeker bent gewor-
den. Een aantal maanden voordat ik vertrok als arts-onderzoeker werd Kees aangesteld als 
mijn opvolger: we hebben prettig samen kunnen werken waarbij de patiëntenzorg vloei-
end kon worden overgenomen.

Anton, jij was als apotheker een ietwat vreemde eend in de bijt, maar ik bedank je voor 
de zelfgeschoten haas en gans waar ik regelmatig van heb mogen mee-eten.

En natuurlijk wil ik ook Sophie bedanken. Jij was als kruisbestuiver tussen de endo-
crinologie en medische oncologie natuurlijk voorbestemd om MDL-arts te worden, maar 
dat weerhoudt mij er niet van om enorm te genieten van je vriendschap, gezelligheid en 
fijne gesprekken.

Lieve allemaal, al gaan we elk ons weegs, ik heb voor ieder van jullie bewondering om 
wie je bent en voel me bevoorrecht een band met velen van jullie te hebben opgebouwd.

Ik ben uiterst content met het feit dat Hink en Johan mijn paranimfen willen zijn.
Hink, jij bent van kamergenoot op Y3.187 een uiterst betrouwbare en integere vriend 

geworden. Ik kan altijd bij je aankloppen voor goede raad. Met jou raak je niet in discussie 
maar je lijkt onbewust uit te gaan van een vorm van Bohm Dialogue: “I’m not trying to tell 
you what I think, you not trying to tell me, but rather together we’re trying to discover how 
we’re going to think together”. Dank ook voor de fantastische humor die in je schuilgaat.

Johan, mijn eerste ontmoeting met jou was bij je thuis nadat ik een avond geborreld 
had met Sophie. Je luisterde Valtari van Sigur Rós. Deze IJslandse post-rockers braken 
meteen het ijs en maakte dat we direct in een lang geanimeerd gesprek over onze favoriete 
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muziek verzandden. We hebben moeten concluderen dat jij een audiofiel bent en ik een 
melomaan, maar opvallend genoeg delen we daarnaast veel gemeenschappelijke eigen-
schappen. Ik waardeer dat je altijd een diepere laag probeert aan te wijzen. Takk.

Heren, de gezamenlijk interesses die we delen en vriendschap die ik met jullie beide 
heb opgebouwd ervaar ik als zeer waardevol.

De progressieve rockers Ian Anderson en Steven Wilson wil ik bedanken voor het opbeu-
ren van mijn gemoedsrust in tijden van neerslachtigheid.

Mijn broers Maarten, Paul en Bas wil ik graag bedanken voor hun Von Münchhausenes-
que bravoureuse verhalen en hun ongeveinsde desinteresse in mijn proefschrift en mijn 
ouders voor het feit dat ze er altijd voor ons zullen zijn.

Gerrie bedank ik als trotse moeder van onze larf, voor haar intensieve thuiszorg en voor 
haar liefde, en Olaf voor zijn vrolijkheid.
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