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Nederlandse samenvatting

Achtergrond

Glioblastomen

Het aantal patiënten dat in Nederland werd gediagnosticeerd met een hersentumor groeide 
in de periode tussen 1989 en 2015 van circa 800 tot 1200 gevallen per jaar, waarbij ook 
de overlevingsduur gemiddeld genomen toenam (Nederlandse Kankerregistratie). Deze 
laatste trend is echter in verminderde mate waarneembaar bij het zeer agressieve type 
hersentumor glioblastoom waarop de studies in dit proefschrift zich hoofdzakelijk hebben 
gericht. Glioblastomen komen vaker voor bij mannen dan bij vrouwen, en de incidentie neemt 
toe naarmate de leeftijd stijgt. In Amerika werd jaarlijks 3.2 keer de diagnose glioblastoom 
gesteld in de periode van 2009 tot 2013 per 100,000 personen in de bevolking [1].
 Glioblastomen kunnen ontstaan als primaire of secundaire tumoren [2]. Een tumor wordt 
primair of de novo genoemd wanneer de tumor zich heeft ontwikkeld zonder dat er bewijs kan 
worden gevonden voor een eerder aanwezige en minder agressieve tumor. Een secundaire 
tumor, daarentegen, ontwikkelt zich juist uit een reeds eerder aanwezige en minder agressieve 
tumor. Deze secundaire of ook wel progressieve variant van het glioblastoom presenteert 
zich op genetisch niveau met mutaties in het isocitraat dehydrogenase 1 (IDH1)-gen. Omdat 
de aanwezigheid van deze afwijking in recente studies ook een verband vertoonde met 
overlevingsduur, is in de huidige richtlijn voor hersentumorclassificatie het onderscheid 
tussen glioblastomen met en zonder afwijkingen in het IDH1-gen opgenomen [3,4]. 
 Ondanks deze classificatie zijn er momenteel geen verschillen in de therapie die 
wordt toegepast bij glioblastoompatiënten. De standaardbehandeling omvat tumorresectie 
(chirurgische verwijdering van de tumor) voor zover dat mogelijk is zonder functieverlies, en 
vervolgens wordt radio- en chemotherapie toegepast [5,6]. De toevoeging van deze laatste 
therapiemodaliteiten is noodzakelijk, omdat glioblastomen infiltratief in het omliggende 
weefsel groeien waardoor de tumorresectie eigenlijk nooit volledig is. Ondanks de toepassing 
van de multimodale therapie keert het glioblastoom echter bij praktisch alle patiënten terug, 
en in dit stadium is slechts in een beperkt aantal gevallen een tweede tumorresectie mogelijk. 
De medicatie die in enkele gevallen kan worden geëxploreerd na het teruggroeien van de 
tumor bevindt zich echter veelal nog in het experimentele stadium, wat het resultaat is van 
een gebrek aan zowel bewezen effectieve als potentieel geschikte middelen. De mediane 
overleving, het tijdspunt na de diagnose waarop de helft van de patiënten nog in leven 
is, bedraagt voor het glioblastoom ongeveer 15 maanden, en gemiddeld is 2 jaar na de 
diagnose nog maximaal 30% van de patiënten in leven [5,6].



Moleculaire heterogeniteit

In de zoektocht naar aangrijpingspunten (targets) voor therapie binnen het glioblastoom is 
in de jaren 2000 gestart met het karakteriseren van deze tumoren. Glioblastomen worden 
gekenmerkt door een uitgebreide diversiteit aan patronen (heterogeniteit) op moleculair 
niveau, en de rationale van dit initiatief was het in kaart brengen van deze verscheidenheid 
aan patronen. Met het hierin verkregen inzicht hoopte men vervolgens targets te kunnen 
identificeren waarop therapie zou kunnen worden gericht. 
 De eerste karakterisatie welke in dit kader werd uitgevoerd betrof het expressieprofiel 
op messenger ribonucleïnezuur (mRNA)-niveau. De mRNA-transcripten zijn eigenlijk de 
tussenstap tussen het DNA (ons erfelijke materiaal), en de eiwitten, die de uiteindelijke 
effectorfuncties uitvoeren binnen organismen. Deze karakterisatie op mRNA-niveau 
leidde tot verschillende voorstellen omtrent het bestaan van moleculaire subgroepen van 
glioblastomen, waarvan de proneurale (PN), klassieke (CLAS) en mesenchymale (MES) 
de meest consistent beschreven subgroepen zijn [7-9]. Deze subgroepen worden allen 
gekenmerkt door de expressie van een specifieke set genen, verschillen in overlevingsduur 
en gevoeligheid voor therapie. In vervolgstudies zijn ook afwijkingen op andere niveaus in 
verband gebracht met deze subgroepen [9,10].

Angiogenese

Een ander kenmerk waarmee het glioblastoom zich onderscheidt van andere tumoren is de 
hoge graad van angiogenese (bloedvatnieuwvorming). Glioblastomen behoren tot de meest 
vaatrijke kankers en er is een verband beschreven tussen de maligniteit en vascularisatiegraad 
van gliomen [11-13]. De aanwezigheid van microvasculaire proliferatie (bloedvatkluwens) 
is zelfs een kenmerk voor de diagnose glioblastoom zoals gesteld door de patholoog [4], 
en verschillende angiogene factoren komen verhoogd tot expressie in deze tumoren [14-
18]. Om onder andere deze redenen is de potentie van antiangiogene (bloedvatgerichte) 
therapie onderzocht. De signaalroutes die hierbij betrokken zijn in de verschillende stadia 
van angiogenese zijn uiterst divers, maar vanwege de hoge expressie van de vasculaire 
endotheliale groeifactor A (VEGFA) hebben de eerste studies zich voornamelijk op deze 
factor gericht. Momenteel is zelfs een middel (Bevacizumab, anti-VEGFA) tegen deze factor 
goedgekeurd voor klinische toepassing bij een recidief glioblastoom (een glioblastoom wat 
is teruggekeerd na de eerste behandelingsronde). De uiteindelijke netto bijdrage van deze 
toegevoegde antiangiogene behandeling is echter omstreden [19,20], en recent hebben 
verschillende studies de aangrijping op alternatieve angiogene signaalroutes alleen of als 
aanvulling op anti-VEGFA-behandeling onderzocht.
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Resultaten van dit proefschrift

Middels de in Deel I van dit proefschrift beschreven studies hebben wij gepoogd de 
verschillende moleculaire karakteristieken van het glioblastoom verder in kaart te brengen, 
en tevens is de plasticiteit (veranderlijkheid) van de mRNA-expressieprofielen onderzocht. 
Om de bepaling van die moleculaire subtypen te vergemakkelijken, omdat het bepalen 
van een genoombreed expressieprofiel per tumor een kostbare exercitie is, hebben wij in 
Hoofdstuk 3 gepoogd een methode te ontwikkelen om glioblastomen te classificeren in PN, 
CLAS en MES subgroepen op basis van eiwitexpressieprofielen. Deze studie is uitgevoerd 
met tumorweefsels die reeds waren afgenomen van 167 patiënten voor diagnostische 
doeleinden, en per tumor zijn verschillende ponsjes in een verzamelblok opgenomen. 
Van dit verzamelblok zijn vervolgens dunne plakjes gesneden (3 µm) waarop middels 
immunohistochemische technieken specifieke eiwitten konden worden aangetoond voor 
bestudering met microscopie. Door het gebruik van deze methode kon de expressie van 
een grote set eiwitten worden bepaald waarbij het risico dat het kostbare tumorweefsel zou 
worden opgebruikt werd geminimaliseerd. Middels deze benadering was het mogelijk om 
twee derde van de glioblastomen in te delen in de moleculaire subtypen (PN, CLAS of MES).
 In Hoofdstuk 5 en Hoofdstuk 6 hebben we de invloed van omgevingsstimuli onderzocht 
op de plasticiteit van de moleculaire subtypen met glioblastoomtumorcellen. Stamcelachtige 
glioomcellen zijn uitgerust met tumor-initiërende eigenschappen [21], en verschillende 
studies hebben de cruciale rol van deze stamcelachtige glioomcellen beschreven in de 
progressie van glioblastomen, welke te wijten bleek te zijn aan de ongevoeligheid van deze 
cellen voor de hedendaags beschikbare therapie [22-24]. De stamcelachtige glioomcellen 
worden tevens ondersteund door de omgevingscellen tijdens het verblijf in de bij voorkeur 
perivasculaire niche [25], en wij hebben laten zien dat de transformerende groeifactor bèta 
(TGF-β) en een verlaagde zuurstofspanning (hypoxie) de expressie van markers van MES-
subtype kunnen induceren. Dit proces kan geïnterpreteerd worden als maligne progressie 
van de tumor, aangezien de PN-naar-MES transitie is beschreven bij recidiverende tumoren 
die oorspronkelijk het PN-subtype kenden [26], en daarnaast is beschreven dat tumoren van 
het MES-subtype ongevoelig zijn gebleken voor radiotherapie [24]. Deze studies suggereren 
dat omgevingsstimuli, zoals we dat ook uitgebreid bespreken in het review in Hoofdstuk 2, 
een belangrijke invloed hebben op maligne progressie van het glioblastoom.
 Vervolgens is getracht om verschillen in kinaseactiviteit te onderzoeken tussen de 
moleculaire subgroepen in Hoofdstuk 4. Een kinase is een enzym dat een fosfaatgroep 
kan aanbrengen op eiwitten, wat de activiteit van dat molecuul direct kan beïnvloeden. Via 
dit mechanisme kan daardoor een signaalroute worden bediend, en vanwege de grote 
aantallen posities (het aantal tyrosineaminozuren) waarop een fosfaatgroep kan worden 
aangebracht, kan hierin een complex aansturingsmechanisme worden versleuteld. In deze 
studie hebben wij ons gericht op de tyrosine kinaseactiviteit, omdat reeds verschillende 
afwijkingen in receptoren met tyrosine kinaseactiviteit in verband zijn gebracht met de 
moleculaire subgroepen. Voor dit experiment zijn de actieve kinases uit biopten van 
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glioblastoompatiënten geïsoleerd en vervolgens zijn deze aangebracht op een array 
welke specifieke eiwitsequenties bevatte met daarin tyrosine aminozuren, waarmee in de 
tijd gevolgd kon worden of deze gefosforyleerd werden. Deze kinase activiteitsprofielen 
bleken onverwacht nauwelijks verbanden te vertonen met de moleculaire subgroepen, 
wat suggereert dat ondanks dat de expressieniveaus van de receptoren afwijkt in 
glioblastomen, de hieraan verbonden signaaltransductieroutes op een complexere wijze dan  
vooraf verwacht met elkaar in verband staan. Dit bemoeilijkt de herkenning van de 
signaaltransductieroutes die een belangrijke rol spelen in de progressie van glioblastomen.
 In Deel II van het proefschrift is de focus vervolgens verschoven naar de rol van angiogenese 
in het glioblastoom. Onderzoek aan de vasculaire parameters (bijvoorbeeld vaatgrootte en 
vaatomtrek) en de opbouw van het omliggende steunweefsel heeft in Hoofdstuk 8 uitgewezen 
dat de aan het MES-subtype toegeschreven verhoogde angiogenese niet kan worden 
toegedicht aan een toename in het aantal vaten, maar juist aan een toename in de gemiddelde 
grootte van de bloedvaten. Het is echter wel van belang om hier te benoemen dat de functionele 
interpretatie van deze waarneming kracht zou kunnen worden bijgezet als deze aangevuld 
had kunnen worden met gegevens van de perfusiestatus in de onderzochte weefsels, omdat 
stollingsmechanismen [27], vaatnormalisatie [28,29] en oedeem [28] belangrijke regulatoren 
kunnen zijn van vasculaire effecten.
 In Hoofdstuk 9 beschrijven we vervolgens de ontdekking van interleukine-8 als een 
mogelijke regulator van deze vaatvergroting in MES-glioblastomen. De expressie van 
interleukine-8 was beduidend hoger in proangiogene tumoren, in vitro-(lab)kweken van 
stamcelachtige glioomcellen en het blokkeren van interleukine-8 signaaltransductie leidde 
enkel wanneer dit werd toegepast bij medium van MES-stamcelachtige glioomcellen tot 
een reductie in angiogenese. Tevens werd op tumormateriaal van glioblastoompatiënten 
vastgesteld dat het aantal delende bloedvatcellen hoger lag in tumoren met het MES-
subtype, wat duidt op een versterkte groei van de bloedvaten in MES-glioblastomen. 
Vermeldenswaardig is dat de effectgrootte van de remming van de angiogenese beperkt 
was, waar de strikte en hoge serumeisen van de bloedvatcellen versus de noodzaak van een 
serumvrije kweek voor de stamcelachtige glioomcellen waarschijnlijk een grote invloed op 
heeft gehad. Een interessante vervolgstap voor deze deelstudie zou zijn om te onderzoeken 
of de toediening van een remmer voor interleukine-8 inderdaad enkel baat heeft bij muizen 
die met een tumor van het MES-subtype zijn geïmplanteerd.
 In tegenstelling tot de eerder beschreven studies waarin de plasticiteit van de subgroepen 
werd onderzocht in respons op stimuli uit de omgeving, hebben we in Hoofdstuk 10 onderzocht 
wat het effect van de angiogene factoren angiopoietine-2 en VEGFA op glioblastoomtumorcellen 
is. Middels de in vitro-celkweken leken deze proangiogene factoren in een volledig tegengesteld 
antiangiogeen effect te resulteren. De in vivo-stimulatieproef, een studie die werd uitgevoerd in 
een muismodel waarin glioblastoomcellen werden geïmplanteerd in de breintjes van muizen, 
bleek echter geen effect op tumorgroei of vasculaire parameters te bewerkstelligen. De juiste 
interpretatie van deze resultaten kan zijn dat een toename van deze factoren geen invloed heeft 
op de groei van glioblastomen, maar het is ook denkbaar dat in het hier gebruikte diermodel het 
simpelweg onmogelijk was om tumor angiogenese te moduleren. Echter, het feit dat de remming 
van angiopoietine-2 en VEGFA in Hoofdstuk 11 wel resulteerde in verminderde expressie van 
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vasculaire parameters, ondersteunt deze hypothese niet volledig.
 Voor de tegenstelling tussen deze studies kunnen verschillende potentiële oorzaken 
worden voorgesteld. Ten eerste, het feit dat een antiangiogeen effect met het geconditioneerde 
medium van glioblastoomcellen werd waargenomen, zou wellicht geherformuleerd kunnen 
worden tot een gereduceerd proangiogeen effect van glioblastoomcellen op bloedvatcellen. 
Ten tweede, de expressieanalyse van angiogene factoren in Hoofdstuk 8 en Hoofdstuk 9 
illustreert duidelijk dat een veelheid aan signaaltransductieroutes wordt gebruikt door het 
glioblastoom, waardoor het denkbaar is dat de uit de geïmplanteerde glioblastoomcellen 
gevormde tumor in de muizen (in vivo) een verzadigingsstatus had bereikt alvorens de 
stimulatie met angiopoietine-2 en VEGFA werd toegediend. Vanuit deze benadering is het 
ook mogelijk dat de selectie van het diermodel de detectie van de antiangiogene werking 
van het eiwit Klotho heeft beperkt in Hoofdstuk 12.
 Twee recente artikelen maken het mogelijk om de gecombineerde remming van 
angiopoietine-2 en VEGFA die wij hebben uitgevoerd in een immuungecompromitteerd 
muismodel met de uitvoering van een vergelijkbare remming in een immuuncompetente 
muismodellen. Deze artikelen beschrijven beide dat de immuuncellen een cruciale rol hadden 
in het antitumoreffect van de gecombineerde remming van angiopoietine-2 en VEGFA in de 
muismodellen [30,31]. Omdat in onze studie een dergelijk effect niet detecteerbaar was 
en uitgerekend de immuuncomponent niet aanwezig was in ons model, concluderen wij 
dat het zeer goed mogelijk is dat de afwezigheid van het immuunsysteem een belangrijke 
bijdrage heeft geleverd aan de uitkomst van deze studie. De veelzijdige rol die met name 
angiopoietine-2 lijkt uit te oefenen wordt verder beschreven in Hoofdstuk 7, en wij speculeren 
dat beïnvloeding van de pro-inflammatoire effecten van angiopoietine-2 [32] waarschijnlijk 
meer potentie heeft in een antitumor benadering dan de door ons gevolgde antiangiogene 
benadering.

Toekomstperspectieven

Ondanks dat we graag willen erkennen dat het inzicht in de complexiteit en moleculaire 
heterogeniteit zich enorm heeft ontwikkeld door de inspanningen van het ‘The Cancer 
Genome Atlas’ (TCGA)-initiatief en de daaraan geaffilieerde groepen, is helaas niet te 
zeggen dat de therapeutische implicaties van deze moleculaire classificatie baanbrekend 
zijn geweest. Behalve het specifieke voordeel voor PN-tumoren die geen mutatie in het 
IDH1-gen dragen [33], is er voor zover bij ons bekend geen selectief voordeel van de op 
mRNA-profielen gebaseerde subgroepen voor onderzochte therapieën gevonden. Ook in de 
lopende studies valt op dat men zich meer en meer toelegt op de aangrijping van specifieke 
moleculaire afwijkingen en niet op mRNA-expressieprofielen. Een lopende klinische studie, 
die zich in een vergevorderd stadium bevindt, richt zich bijvoorbeeld op de amplificatie van 
de epidermale groeifactor receptor (EGFR) en niet op de CLAS-subgroep waarvoor ook 
verhoogde expressie van het EGFR-gen als kenmerk is opgenomen. Daar komt bij dat de 
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karakterisatie van heterogeniteit in glioblastomen inmiddels verder is doorgezet en ook is 
gevonden op het niveau van methylatiepatronen (epigenetische modulatie welke middels 
de koppeling van methylgroepen in het genoom de activiteit van genen reguleert, [10]), en 
specifieke genomische profielen op basis van genmutaties en chromosoomdeleties [34]. De 
laatste studie heeft zelfs geresulteerd in een onafhankelijk en alternatief classificatiesysteem 
voor gliomen en deze genetische afwijkingen zijn ook (gedeeltelijk) opgenomen in de meest 
recente classificatierichtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie [4]. Het is daarom ook de 
verwachting dat nieuw aan te vangen studies zich zullen richten op deze afwijkingen. 
 Door de classificatie van glioblastomen uit te voeren op basis van de specifieke moleculaire 
afwijkingen in de richtlijn uit 2016, heeft men zich er van verzekerd dat tumorspecifieke 
afwijkingen worden bestudeerd. Een aanname hierin is wel dat deze afwijkingen of mutaties 
in het genoom (desoxyribonucleïnezuur, DNA) zich enkel hebben voorgedaan in de tumor, en 
geen reeds aangeboren afwijkingen in het volledige organisme betreffen. Dat de incidentie 
van het glioblastoom toeneemt met de leeftijd ondersteunt deze gedachte [1], omdat in de tijd 
afwijkingen in bijvoorbeeld het DNA zich ophopen en worden doorgegeven aan de nieuw te 
vormen dochtercellen, wat het risico op maligne progressie of tumorvorming doet toenemen 
op een hogere leeftijd. De bestudering van de expressieprofielen, zoals dat is gedaan door 
bijvoorbeeld de TCGA en ook door onszelf, lijkt in belangrijke mate inzicht te hebben gegeven 
in de diversiteit in steuncellen tussen subgroepen in plaats van daadwerkelijke verschillen 
tussen de tumorcellen. Dit wordt ondersteund door het verband tussen het MES-subtype en 
angiogenese op mRNA-niveau, maar wat na morfometrische analyse mogelijk verklaard leek 
te kunnen worden door enkel een verschil in bloedvatgrootte. Ook het substantiële aandeel 
van myeloïde cellen in tumorweefsel, zoals we dat hebben gedetecteerd in verse biopten 
van glioblastoompatiënten, stelt aan de kaak of de karakterisatie van een stuk tumorweefsel 
met een dusdanig divers celpatroon geschikt is als analysemateriaal.
 De tegengestelde resultaten die werden verkregen met de in vivo-experimenten stippen 
daarnaast ook belangrijke verschillen aan tussen in vitro-, in ovo- (in eieren) en in vivo-
onderzoeksmodellen. De tegenstellingen benadrukken het artificiële aspect van de modellen 
en in het bijzonder dat van in vitro-celkweken, omdat we bijvoorbeeld niet in staat zijn om 
vast te stellen of het geconditioneerde medium van tumorcellen een stimulerende of juist 
een remmende uitwerking heeft op angiogeneseprocessen van endotheelcellen. Dit heeft 
te maken met de veelheid aan parameters die worden gecontroleerd om dit experiment op 
een reproduceerbare manier uit te voeren, maar helaas worden in de meeste gevallen deze 
parameters niet constant gehouden vanwege fysiologische of klinische overwegingen. Indien 
dergelijke overwegingen hier wel aan ten grondslag zouden liggen, dan zou het een bijdrage 
kunnen leveren aan de klinische relevantie van de experimentele bevindingen. Het is daarom 
van het grootste belang dat verbeterde in vitro-kweekmodellen worden ontwikkeld die meer 
fysiologische cokweken van cellen mogelijk maken, om op die wijze inzicht te verkrijgen in 
de cruciale interacties tussen verschillende celtypen. Aanvullende benaderingen, bestaande 
uit klinisch relevante tumorimplantaties in diermodellen die eveneens bestudering van de 
fenomenen in een imuuncompetente setting mogelijk maken, zijn noodzakelijk om tot meer 
solide conclusies te komen omtrent de rol van de micro-omgeving in glioblastomen.
  Als afsluitende opmerking zou ik willen stellen dat het veld zich verder zou kunnen 
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ontwikkelen door meer in te zetten op het begrijpen van therapieresistentie. Resistentie 
houdt in deze context in dat een tumor ongevoelig is voor een bepaalde behandeling, wat 
zich kan voordoen als inerte of adaptieve resistentie. Bij inerte resistentie is de tumor nooit 
gevoelig geweest voor deze therapie, terwijl bij adaptieve resistentie een tumor ongevoelig is 
geworden tijdens de behandeling, maar initieel leek de behandeling wel een antitumoreffect 
te bewerkstelligen. Hoewel de vreselijke situatie waarin glioblastoompatiënten verkeren 
volledig rechtvaardigt dat elke mogelijke behandeling wordt aangegrepen die een potentieel 
gunstig effect zou kunnen hebben, is het vanuit een onderzoeksperspectief bezien van belang 
dat hierin naar een balans wordt gestreefd met het onderzoek naar therapieresistentie. Een 
verbeterd inzicht in de reden waarom een therapie niet heeft gewerkt, kan net zo goed onze 
volgende stap betekenen naar een betere behandeling. Om dit te bereiken is het van belang 
dat we meer gaan begrijpen van de basale tumorbiologie, de plasticiteit, de therapierespons 
en -resistentie.

Dutch summary | 313



References

1. Ostrom QT, Gittleman H, Xu J, Kromer C, Wolinsky Y, Kruchko C, Barnholtz-Sloan 
JS. CBTRUS statistical report: Primary brain and other central nervous system tumors 
diagnosed in the united states in 2009-2013. Neuro Oncol. 2016;18:v1-v75.

2. Ohgaki H, Kleihues P. The definition of primary and secondary glioblastoma. Clin Cancer 
Res. 2013;19(4):764-772.

3. Parsons DW, Jones S, Zhang X, Lin JC, Leary RJ, Angenendt P, Mankoo P, Carter H, 
Siu IM, Gallia GL, Olivi A, McLendon R, Rasheed BA, Keir S, Nikolskaya T, Nikolsky 
Y, Busam DA, Tekleab H, Diaz LA,Jr, Hartigan J, Smith DR, Strausberg RL, Marie SK, 
Shinjo SM, Yan H, Riggins GJ, Bigner DD, Karchin R, Papadopoulos N, Parmigiani G, 
Vogelstein B, Velculescu VE, Kinzler KW. An integrated genomic analysis of human 
glioblastoma multiforme. Science. 2008;321(5897):1807-1812.

4. Louis DN, Perry A, Reifenberger G, von Deimling A, Figarella-Branger D, Cavenee WK, 
Ohgaki H, Wiestler OD, Kleihues P, Ellison DW. The 2016 world health organization 
classification of tumors of the central nervous system: A summary. Acta Neuropathol. 
2016;131(6):803-820.

5. Stupp R, Mason WP, van den Bent MJ, Weller M, Fisher B, Taphoorn MJ, Belanger K, 
Brandes AA, Marosi C, Bogdahn U, Curschmann J, Janzer RC, Ludwin SK, Gorlia T, Allgeier 
A, Lacombe D, Cairncross JG, Eisenhauer E, Mirimanoff RO, European Organisation for 
Research and Treatment of Cancer Brain Tumor and Radiotherapy Groups, National 
Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group. Radiotherapy plus concomitant and 
adjuvant temozolomide for glioblastoma. N Engl J Med. 2005;352(10):987-996.

6. Stupp R, Hegi ME, Mason WP, van den Bent MJ, Taphoorn MJ, Janzer RC, Ludwin SK, 
Allgeier A, Fisher B, Belanger K, Hau P, Brandes AA, Gijtenbeek J, Marosi C, Vecht 
CJ, Mokhtari K, Wesseling P, Villa S, Eisenhauer E, Gorlia T, Weller M, Lacombe D, 
Cairncross JG, Mirimanoff RO, European Organisation for Research and Treatment 
of Cancer Brain Tumour and Radiation Oncology Groups, National Cancer Institute of 
Canada Clinical Trials Group. Effects of radiotherapy with concomitant and adjuvant 
temozolomide versus radiotherapy alone on survival in glioblastoma in a randomised 
phase III study: 5-year analysis of the EORTC-NCIC trial. Lancet Oncol. 2009;10(5):459-
466.

7. Freije WA, Castro-Vargas FE, Fang Z, Horvath S, Cloughesy T, Liau LM, Mischel PS, 
Nelson SF. Gene expression profiling of gliomas strongly predicts survival. Cancer Res. 
2004;64(18):6503-6510.

8. Gilbertson RJ. High-grade glioma: Can we teach an old dogma new tricks? Cancer Cell. 
2006;9(3):147-148.

9. Verhaak RG, Hoadley KA, Purdom E, Wang V, Qi Y, Wilkerson MD, Miller CR, Ding L, 
Golub T, Mesirov JP, Alexe G, Lawrence M, O’Kelly M, Tamayo P, Weir BA, Gabriel S, 
Winckler W, Gupta S, Jakkula L, Feiler HS, Hodgson JG, James CD, Sarkaria JN, Brennan 

314 | Appendices



C, Kahn A, Spellman PT, Wilson RK, Speed TP, Gray JW, Meyerson M, Getz G, Perou 
CM, Hayes DN, Cancer Genome Atlas Research Network. Integrated genomic analysis 
identifies clinically relevant subtypes of glioblastoma characterized by abnormalities in 
PDGFRA, IDH1, EGFR, and NF1. Cancer Cell. 2010;17(1):98-110.

10. Noushmehr H, Weisenberger DJ, Diefes K, Phillips HS, Pujara K, Berman BP, Pan F, 
Pelloski CE, Sulman EP, Bhat KP, Verhaak RG, Hoadley KA, Hayes DN, Perou CM, 
Schmidt HK, Ding L, Wilson RK, Van Den Berg D, Shen H, Bengtsson H, Neuvial P, 
Cope LM, Buckley J, Herman JG, Baylin SB, Laird PW, Aldape K, Cancer Genome Atlas 
Research Network. Identification of a CpG island methylator phenotype that defines a 
distinct subgroup of glioma. Cancer Cell. 2010;17(5):510-522.

11. Huse JT, Holland EC. Targeting brain cancer: Advances in the molecular pathology of 
malignant glioma and medulloblastoma. Nat Rev Cancer. 2010;10(5):319-331.

12. Preusser M, de Ribaupierre S, Wohrer A, Erridge SC, Hegi M, Weller M, Stupp R. Current 
concepts and management of glioblastoma. Ann Neurol. 2011;70(1):9-21.

13. Brem S, Cotran R, Folkman J. Tumor angiogenesis: A quantitative method for histologic 
grading. J Natl Cancer Inst. 1972;48(2):347-356.

14. Phillips H, Armani M, Stavrou D, Ferrara N, Westphal M. Intense focal expression of 
vascular endothelial growth-factor messenger-RNA in human intracranial neoplasms - 
association with regions of necrosis. Int J Oncol. 1993;2(6):913-919.

15. Stratmann A, Risau W, Plate KH. Cell type-specific expression of angiopoietin-1 
and angiopoietin-2 suggests a role in glioblastoma angiogenesis. Am J Pathol. 
1998;153(5):1459-1466.

16. Chaudhry IH, O’Donovan DG, Brenchley PE, Reid H, Roberts IS. Vascular endothelial 
growth factor expression correlates with tumour grade and vascularity in gliomas. 
Histopathology. 2001;39(4):409-415.

17. Koga K, Todaka T, Morioka M, Hamada J, Kai Y, Yano S, Okamura A, Takakura N, 
Suda T, Ushio Y. Expression of angiopoietin-2 in human glioma cells and its role for 
angiogenesis. Cancer Res. 2001;61(16):6248-6254.

18. Hardee ME, Zagzag D. Mechanisms of glioma-associated neovascularization. Am J 
Pathol. 2012;181(4):1126-1141.

19. Batchelor TT, Reardon DA, de Groot JF, Wick W, Weller M. Antiangiogenic therapy for 
glioblastoma: Current status and future prospects. Clin Cancer Res. 2014;20(22):5612-
5619.

20. Lombardi G, Pambuku A, Bellu L, Farina M, Della Puppa A, Denaro L, Zagonel V. 
Effectiveness of antiangiogenic drugs in glioblastoma patients: A systematic review and 
meta-analysis of randomized clinical trials. Crit Rev Oncol Hematol. 2017;111:94-102.

21. Singh SK, Hawkins C, Clarke ID, Squire JA, Bayani J, Hide T, Henkelman RM, 
Cusimano MD, Dirks PB. Identification of human brain tumour initiating cells. Nature. 
2004;432(7015):396-401.

22. Eramo A, Ricci-Vitiani L, Zeuner A, Pallini R, Lotti F, Sette G, Pilozzi E, Larocca LM, 

Dutch summary | 315



Peschle C, De Maria R. Chemotherapy resistance of glioblastoma stem cells. Cell Death 
Differ. 2006;13(7):1238-1241.

23. Bao S, Wu Q, McLendon RE, Hao Y, Shi Q, Hjelmeland AB, Dewhirst MW, Bigner DD, 
Rich JN. Glioma stem cells promote radioresistance by preferential activation of the 
DNA damage response. Nature. 2006;444(7120):756-760.

24. Bhat KP, Balasubramaniyan V, Vaillant B, Ezhilarasan R, Hummelink K, Hollingsworth 
F, Wani K, Heathcock L, James JD, Goodman LD, Conroy S, Long L, Lelic N, Wang S, 
Gumin J, Raj D, Kodama Y, Raghunathan A, Olar A, Joshi K, Pelloski CE, Heimberger 
A, Kim SH, Cahill DP, Rao G, Den Dunnen WF, Boddeke HW, Phillips HS, Nakano I, 
Lang FF, Colman H, Sulman EP, Aldape K. Mesenchymal differentiation mediated by 
NF-kappaB promotes radiation resistance in glioblastoma. Cancer Cell. 2013;24(3):331-
346.

25. Calabrese C, Poppleton H, Kocak M, Hogg TL, Fuller C, Hamner B, Oh EY, Gaber 
MW, Finklestein D, Allen M, Frank A, Bayazitov IT, Zakharenko SS, Gajjar A, Davidoff 
A, Gilbertson RJ. A perivascular niche for brain tumor stem cells. Cancer Cell. 
2007;11(1):69-82.

26. Phillips HS, Kharbanda S, Chen R, Forrest WF, Soriano RH, Wu TD, Misra A, Nigro JM, 
Colman H, Soroceanu L, Williams PM, Modrusan Z, Feuerstein BG, Aldape K. Molecular 
subclasses of high-grade glioma predict prognosis, delineate a pattern of disease 
progression, and resemble stages in neurogenesis. Cancer Cell. 2006;9(3):157-173.

27. Brat DJ, Van Meir EG. Vaso-occlusive and prothrombotic mechanisms associated 
with tumor hypoxia, necrosis, and accelerated growth in glioblastoma. Lab Invest. 
2004;84(4):397-405.

28. Batchelor TT, Sorensen AG, di Tomaso E, Zhang WT, Duda DG, Cohen KS, Kozak KR, 
Cahill DP, Chen PJ, Zhu M, Ancukiewicz M, Mrugala MM, Plotkin S, Drappatz J, Louis 
DN, Ivy P, Scadden DT, Benner T, Loeffler JS, Wen PY, Jain RK. AZD2171, a pan-VEGF 
receptor tyrosine kinase inhibitor, normalizes tumor vasculature and alleviates edema in 
glioblastoma patients. Cancer Cell. 2007;11(1):83-95.

29. Batchelor TT, Gerstner ER, Emblem KE, Duda DG, Kalpathy-Cramer J, Snuderl M, 
Ancukiewicz M, Polaskova P, Pinho MC, Jennings D, Plotkin SR, Chi AS, Eichler AF, 
Dietrich J, Hochberg FH, Lu-Emerson C, Iafrate AJ, Ivy SP, Rosen BR, Loeffler JS, Wen 
PY, Sorensen AG, Jain RK. Improved tumor oxygenation and survival in glioblastoma 
patients who show increased blood perfusion after cediranib and chemoradiation. Proc 
Natl Acad Sci U S A. 2013;110(47):19059-19064.

30. Peterson TE, Kirkpatrick ND, Huang Y, Farrar CT, Marijt KA, Kloepper J, Datta M, 
Amoozgar Z, Seano G, Jung K, Kamoun WS, Vardam T, Snuderl M, Goveia J, Chatterjee 
S, Batista A, Muzikansky A, Leow CC, Xu L, Batchelor TT, Duda DG, Fukumura D, Jain 
RK. Dual inhibition of ang-2 and VEGF receptors normalizes tumor vasculature and 
prolongs survival in glioblastoma by altering macrophages. Proc Natl Acad Sci U S A. 
2016;113(16):4470-4475.

31. Kloepper J, Riedemann L, Amoozgar Z, Seano G, Susek K, Yu V, Dalvie N, Amelung RL, 

316 | Appendices



Datta M, Song JW, Askoxylakis V, Taylor JW, Lu-Emerson C, Batista A, Kirkpatrick ND, 
Jung K, Snuderl M, Muzikansky A, Stubenrauch KG, Krieter O, Wakimoto H, Xu L, Munn 
LL, Duda DG, Fukumura D, Batchelor TT, Jain RK. Ang-2/VEGF bispecific antibody 
reprograms macrophages and resident microglia to anti-tumor phenotype and prolongs 
glioblastoma survival. Proc Natl Acad Sci U S A. 2016;113(16):4476-4481.

32. Scholz A, Plate KH, Reiss Y. Angiopoietin-2: A multifaceted cytokine that functions in 
both angiogenesis and inflammation. Ann N Y Acad Sci. 2015;1347:45-51.

33. Sandmann T, Bourgon R, Garcia J, Li C, Cloughesy T, Chinot OL, Wick W, Nishikawa R, 
Mason W, Henriksson R, Saran F, Lai A, Moore N, Kharbanda S, Peale F, Hegde P, Abrey 
LE, Phillips HS, Bais C. Patients with proneural glioblastoma may derive overall survival 
benefit from the addition of bevacizumab to first-line radiotherapy and temozolomide: 
Retrospective analysis of the AVAglio trial. J Clin Oncol. 2015;33(25):2735-2744.

34. Eckel-Passow JE, Lachance DH, Molinaro AM, Walsh KM, Decker PA, Sicotte H, 
Pekmezci M, Rice T, Kosel ML, Smirnov IV, Sarkar G, Caron AA, Kollmeyer TM, Praska 
CE, Chada AR, Halder C, Hansen HM, McCoy LS, Bracci PM, Marshall R, Zheng S, 
Reis GF, Pico AR, O’Neill BP, Buckner JC, Giannini C, Huse JT, Perry A, Tihan T, Berger 
MS, Chang SM, Prados MD, Wiemels J, Wiencke JK, Wrensch MR, Jenkins RB. Glioma 
groups based on 1p/19q, IDH, and TERT promoter mutations in tumors. N Engl J Med. 
2015;372(26):2499-2508.

 

Dutch summary | 317





Acknowledgements | 319

Dankwoord

Het proefschrift is af! Het is bijzonder om deze mijlpaal te mogen bereiken en hier bij stil te 
staan op 27 november met velen die hieraan hebben bijgedragen, maar anderzijds is het 
ook fijn om te merken dat er eigenlijk weinig is veranderd. Het onderzoek loopt namelijk 
‘gewoon’ door: Manuscripten worden naar tijdschriften opgestuurd, extra experimenten 
worden uitgevoerd, data wordt geanalyseerd en elke volgende stap leidt nog steeds tot 
nieuwe vragen. Ik ben ook blij dat dit het geval is, want onderzoek is iets wat nooit écht 
afgerond zou moeten zijn, maar ik wil op deze plaats wel graag stilstaan bij de bijdragen die 
zijn geleverd aan de totstandkoming van dit proefschrift.

Promotiecommissie

Daarvoor wil ik graag beginnen met de (co)pomotores die betrokken waren bij dit proefschrift: 
prof. dr. W. Timens, prof. dr. F.A.E. Kruyt, dr. W.F.A. den Dunnen en dr. K.P.L. Bhat.
 Beste prof. dr. W. Timens, ik wil u bedanken voor de mogelijkheid die u mij heeft 
geboden om op de afdeling Pathologie mijn promotieonderzoek uit te voeren.
 Beste prof. dr. F.A.E. Kruyt, beste Frank, bedankt voor de succesvolle samenwerking 
die initieel werd opgezet met Justin Joseph. De samenwerking resulteerde andersom al snel 
in een belangrijke rol binnen mijn project, en ik waardeer dat je de grote lijn van het project 
hebt bewaakt in de latere fase. Ik waardeerde de laagdrempeligheid van ons contact, 
waarin ik een beroep op je kon doen voor vraagstukken aangaande onderzoeksresultaten 
tot carrièreperspectieven. Bedankt voor de aanmoedigingen en prettige samenwerking!
 Beste dr. W.F.A. den Dunnen, beste Wilfred, bedankt dat je dit avontuur met mij 
hebt aangedurfd. Na het doorlopen van de BCN Research Master kon ik starten met een 
promotietraject onder jouw begeleiding, en een blik op het eindresultaat van dit traject maakt 
mij trots op wat we samen hebben bereikt. Een project wat vanaf de grondvesten moest 
worden opgebouwd gaf uiteindelijk voldoende aanleiding voor financiering door de KWF, 
wat ons de mogelijkheid bood om in het tweede deel van het traject flinke meters te maken 
in het lab. Jouw deur stond altijd open om even binnen te vallen met nieuwe kleuringen 
of resultaten uit het lab, maar ook voor alle andere dingen waar ik graag jouw gedachten 
over wilde horen. Je enthousiasme voor nieuwe projecten, ideeën en invalshoeken werkt 
aanstekelijk, en ik ben je enorm dankbaar voor het in mij gestelde vertrouwen. Bedankt dat 
ik dit traject onder jouw begeleiding heb mogen doorlopen!
 Dear dr. K.P.L. Bhat, dear Krishna, it was a great pleasure to spend the last part 
of my PhD in your lab. Without your contributions I wonder what the second part of the 
dissertation would have looked like. It was a selfless act to welcome me in your lab for 
primarily performing in vivo-procedures for my dissertation projects, and I am grateful for 
having had this opportunity. The period allowed me to develop skills for animal research and 
I dearly appreciate how you included me in several ongoing projects of your lab.



320 | Appendices

Beoordelingscommissie

Mijn dank gaat tevens uit naar de leden van de leescommissie, prof. dr. J.M. Kros, prof. dr. 
P. Wesseling en prof. dr. R.J.M. Groen. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor de bereidheid om 
mijn proefschrift te lezen en te beoordelen.

Afdeling Pathologie (UMCG)

Op de afdeling Pathologie kreeg ik mijn eerste werkplek gewezen in het Triade-gebouw, 
waardoor een tocht naar het lab een flinke wandeling zou gaan betekenen. Hierbij werd mij 
beloofd dat zodra er dichter bij het lab plek zou komen ik daar dan ook naartoe zou mogen 
verhuizen. Het is echter dankzij prof. dr. H. Van Goor en prof. dr. J.L. Hillebrands dat die 
behoefte er eigenlijk nooit is geweest. 
 Beste Harry, ondanks dat je geen inhoudelijke rol hebt gehad binnen mijn promotietraject, 
ben ik je dankbaar voor het gastvrije ontvangst binnen jouw groep AIOs. Ik heb me altijd 
enorm welkom gevoeld bij alle extracurriculaire groepsactiviteiten die werden ondernomen, 
en ook voor een hart onder de riem stond jouw deur altijd open. Bedankt hiervoor! 
 Beste Jan-Luuk, ook bij jou heb ik dezelfde steun altijd gevoeld. Dankzij jou heb ik 
tevens een periode in Chili mogen doorbrengen, en uiteindelijk hebben we een gezamenlijk 
onderzoeksproject kunnen opstarten met Rik Mencke. Bedankt voor de prettige tijd en 
samenwerking!

Graag zou ik ook mijn collega-onderzoekers van voornamelijk de afdeling Pathologie willen 
bedanken met wie ik gedurende verschillende fases het lab of de werkplek heb mogen 
delen: Joris van Ark, Koos Boeve, Joost van den Born, Karlijn van den Bovenkamp, Jan 
Brouwer, Cheng Chen, Silvana Della Penna, Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk, Anne-Roos 
Frenay, Marieke van Gastel, Dane Hoeksma, Kim Holwerda, Mathilde de Jong, Leon van 
Kempen, Anne Koning, Kushi Kushekhar, Myra Langendonk, Wouter Lollinga, Cyril Luman, 
Lieuwe Melchers, Rik Mencke, Karolin Meyer, Maarten Niemantsverdriet, Gerda Noordmans, 
Jennie Ong, Fariba Poosti, Reeny Razak, Ali Saber, Pauline Snijder, Marloes Sol, Hataitip 
Tasena, Mina Tayari, Rianne Veenstra, Johannes Wedel, Roy Woldhuis, Melanie Winkle en 
Rae Wu. Ik wens jullie allen heel veel succes voor de toekomst, en bij een aantal van hen wil 
ik daar nog wat persoonlijke woorden aan toevoegen. 
 Lieve Anne, ik ben blij dat we perioden samen hebben mogen doorbrengen, waarin ik 
mij altijd gelukkig prijsde met je interesse, enthousiasme en duidelijke ideeën. Het tot in de 
puntjes verzorgde bezoek aan Southampton samen met Marian en Rik reflecteert je warme 
persoonlijkheid; bedankt voor de fijne tijd samen!
 Lieve Rik, eigenlijk doet veel wat ik hier zal zeggen tekort aan de steun die jij voor 
mij bent geweest. De start van jouw onderzoeksperiode betekende eigenlijk al dat ik er 
een geweldige sparringpartner bij had, maar dat het nog zo veel leuker zou worden door 
ons gezamenlijk onderzoeksproject had ik niet voorzien. Ik vond het fijn dat er altijd tijd 
was om zowel ons gezamenlijk als onze eigen projecten te bespreken, en ik waardeer je 



Acknowledgements | 321

betrokkenheid en ongekende interesse. Ik ben je dan ook ontzettend dankbaar voor je steun 
en aanmoedigingen. Heel veel succes met jouw laatste loodjes!
 Dear Johannes, it was great to meet you in Groningen while we were both working 
on our PhDs, and I had a splendid time during my trip to Boston when you welcomed me 
into your home. Thank you for the city tour, but foremost for your kindheartedness, endless 
positivity and interest even when you are an ocean away.
 Lieve Joost, het was heerlijk om samen met jou de kamer te delen. Jouw structuur 
bracht ook wat orde aan in mijn dag, en het was fijn om alle dagelijkse onbenulligheden met 
jou te kunnen delen. Bedankt voor de prettige tijd samen!
 Lieve Mathilde, wat ben ik blij dat je 2,5 jaar geleden werd aangenomen op onze 
afdeling. Ik heb met veel plezier met je samengewerkt, en ik ben blij dat ik je ook buiten het 
werk beter heb leren kennen. Het was ontzettend leuk om samen door Texas te toeren, en ik 
denk dat ons Amerika-avontuur een vervolg verdiend! Bedankt voor je steun en interesse, en 
ik ben blij dat je vandaag als paranimf aan mijn zijde wilt staan!

Voor het uitvoeren van alle proeven ben ik ook de analisten van de afdeling Pathologie 
een bedankje verschuldigd: Marian Bulthuis-van der Horst, Marinda Dekker, Geert Harms, 
Sippie Huitema, Debora de Jong-Groenewold, Jasper Koerts, Wierd Kooistra, Monique 
Lodewijk, Mirjam Mastik, Marjan Reinders-Luinge, Bea Rutgers, Annika Seitz, Tineke van der 
Sluis, Lorian Slagter-Menkema, Bart Reitsma en Hans Vos. Bedankt voor jullie interesse en 
organisatie!
 Beste Bea, als opvolgster van Hans lag er een flinke taak voor je. En dan komen daar 
ook nog kweekaanvragen bij voor cellen die er maar geen zin in lijken te hebben! Bedankt 
voor je inzet en heel veel succes met de organisatie van het lab! 
 Beste Geert, ik vond je een fijne collega! Je eerlijke en directe antwoorden vond ik een 
verademing, en het was fijn om soms samen wat stoom af te blazen. Ik wens je alle goeds 
voor de toekomst!
 Beste Hans, bedankt voor de goede zorgen! Al was het begin niet helemaal soepel, 
ben ik blij dat we uiteindelijk een goede periode hebben samengewerkt. Hoewel op de 
achtergrond, had jij de touwtjes altijd goed in handen en was alles altijd goed voor elkaar 
onder jouw leiding.
 Lieve Marian, wat was het gezellig om met jou te werken! Ik leerde je snel beter kennen 
door de PV, en daar ben ik blij toe. Voor vragen op het lab of over welk ander onderwerp dan 
ook kon ik altijd bij je terecht, en in de laatste fase heb je me ontzettend geholpen met het 
snijden van die enorme serie blokjes. Heel erg bedankt voor je behulpzaamheid, interesse 
en gezelschap!
 Lieve Tineke, doordat we begonnen met de TMAs was jij de eerste die ik op het lab 
leerde kennen. Doordat we onze vroegere sport deelden, ook met Gert-Jan, hadden we 
al snel meer raakvlakken en ik heb heel graag met je samengewerkt. Bedankt voor je 
betrokkenheid tijdens mijn hele project en voor het harde werken toen de in vivo-proeven 
eindelijk waren uitgevoerd. Tijdens het hele traject kon ik bij jou terecht met eigenlijk alles, en 
ik ben je dankbaar voor je betrokkenheid, steun en interesse!
 Beste dr. A. Visser, beste Lydia, eigenlijk hoor je natuurlijk niet bij deze categorie, maar 



ik wil je wel graag op deze plaats bedanken. Na meerdere jaren op het lab rond te hebben 
gelopen heb ik enig inzicht gekregen in hoe ons lab functioneert, en dat alles loopt hebben 
we in belangrijke mate aan jou te danken! Verder wil ik je ook bedanken voor je betrokkenheid 
en nuchtere blik.

Ook de analisten van de Histologie wil ik bedanken voor hun behulpzaamheid. Jelle Knoop, 
bedankt voor de introductie in het snijden van weefsels, en je bereidheid om me soms 
bij te springen wanneer dat welkom was! Ook Edwin Groenewold was altijd bereid om te 
helpen, waarvoor ik je enorm dankbaar ben. Maar Edwin, ik ben je vooral dankbaar voor je 
betrokkenheid en steun. Bedankt dat ik je heb mogen leren kennen!

Achter de schermen wordt er tevens veel georganiseerd om onze dagelijkse activiteiten op 
de afdeling mogelijk te maken. Ik wil daarom Annet Bouman-van der Jagt, Jenny Fledderus, 
Marijke Grimberg, Ellen Kuijpers en Harriët Roffel niet vergeten in mijn dankwoord; bedankt 
voor jullie ondersteuning en interesse.

Afdeling Medische Oncologie (UMCG)

Helaas kwam het contact met de Medische Oncologie middels wekelijkse meetings voor 
mij pas echt op stoom in de periode net voordat ik naar Houston vertrok. Graag wil ik Ellie 
Eggens-Meijer, Margot de Looff, Coby Meijer, Roelien Meijering, Natalia Melisa Peñaranda, 
Marloes Peeters, Hetty Timmer-Bosscha en Tushar Tomar bedanken voor het meedenken 
over mijn projecten en hun betrokkenheid.
 Dear Justin, thank you for the pleasant collaboration we had during our PhDs. I am sure 
this period already feels like a lifetime ago for you, but I still wish you all the best!
 Lieve Jennifer, ik heb genoten van onze lunches samen, waarbij we allebei ons hart 
konden luchten over de onderzoeksperikelen. Ik vond het leuk dat we de werkkamer nog een 
periode mochten delen, en ik vind het helemaal super om te horen hoe goed het met jullie 
gaat in Australië!

Co-auteurs

Van de verschillende co-auteurs wil ik dr. M. Wagemakers en dr. A.M.E. Walenkamp graag 
persoonlijk bedanken voor hun bijdragen. 
 Beste Michiel, wanneer ik reactie kreeg op een manuscript kon ik bij jou altijd rekenen 
op opbouwend en kritisch commentaar. Ik vond het prettig om elementen van de studies te 
bekijken aan de hand van jouw feedback. 
 Beste Annemiek, jouw klinische perspectief heeft een belangrijke bijdrage aan 
verschillende stukken geleverd. Bedankt voor je bereidheid om de stukken kritisch te 
bekijken en de gegeven adviezen.

322 | Appendices



International exchanges - Santiago (Chile) and Houston (Texas, USA)

During my PhD I had the opportunity to travel abroad for prolonged periods of time. The first 
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