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Appendix 1

Graag wil ik iedereen enorm bedanken die zowel direct als indirect heeft bijgedragen aan 
het tot stand komen van dit proefschrift. Daarbij verdient een aantal personen hier een 
speciale vermelding. 

Allereerst gaat veel dank uit naar mijn promotores prof. dr. S. (Steven) de Jong en prof. 
dr. E.G.E. (Liesbeth) de Vries, en mijn copromotor dr. A.G.T (Anton) Terwisscha van 
Scheltinga.

Beste Steven, jouw enorme passie en interesse voor de wetenschap hebben mij altijd 
gemotiveerd om door te gaan in het onderzoek.  Jouw deur staat altijd open en dat 
heb ik als zeer prettig ervaren. Wekelijks hadden wij meetings en zelfs als ik sommige 
weken weinig nieuwe resultaten had, lukte het altijd gemakkelijk om minstens een uur 
te discussiëren over mijn onderzoek. Jouw kritische vragen en suggesties daagden me uit 
om buiten mijn comfort-zone te denken en hebben geleid tot het opzetten van nieuwe, 
uiteindelijk succesvol gebleken experimenten. Dankzij jouw deadlines is het grootste 
deel van mijn onderzoek inmiddels gepubliceerd en is mijn boekje nu een feit. Ik had me 
geen betere begeleider kunnen voorstellen!

Beste Liesbeth, de start van mijn promotietraject begon eigenlijk al bij jou, Carolien, Anton 
en Hetty toen ik tijdens mijn masterstage van de studie Biomedische wetenschappen 
mocht beginnen aan een review over de groeifactorreceptor HER3. Daardoor was mijn 
interesse voor deze groeifactoren en oncologisch onderzoek gewekt en kon ik al relatief 
vroeg tijdens mijn promotietraject het review publiceren in een mooi tijdschrift. Jouw 
klinische en kritische blik hebben mij scherp gehouden en mijn stukken naar een hoger 
niveau gebracht. Jouw snelle feedback zorgde ervoor dat ik op hoog tempo aan mijn 
manuscripten kon werken. 

Beste Anton, ook jij was wekelijks beschikbaar voor overleg met mij en Steven. Daar ben 
ik zeer dankbaar voor. Jouw ervaring op het gebied van preklinische PET-imaging heeft 
ontzettend veel geholpen bij mijn in vivo proeven.

De leden van de beoordelingscommissie, prof. dr. N.H. Hendrikse, prof. dr. H.J.M Groen 
en prof. dr. F.A.E. Kruyt zou ik graag willen bedanken voor het beoordelen van dit 
proefschrift.

Daarnaast wil ik alle co-auteurs bedanken voor hun deelname en inzet bij de verschillende 
hoofdstukken. Zonder jullie was dit boekje niet tot stand gekomen.

Hetty en Coby, labmanagers van het Multidisciplinair Oncologisch Laboratorium (MOL) 
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de Vitrine, ook jullie deur stond altijd open. Ontzettend bedankt voor al jullie hulp en 
input bij alle lab-gerelateerde zaken. 

Christian Gerdes and the company Roche, thank you for giving me the opportunity to 
learn animal techniques in Switzerland, your financial support and for providing the 
molecule imgatuzumab which has led to two published papers.  

De OnQview leden van het UMCG en de Universiteit Twente wil ik graag bedanken voor 
alle interessante meetings over het samenbrengen van biomedisch en natuurkundig 
onderzoek. Ook al was een groot deel van onze ideeën technisch nog niet haalbaar, heeft 
dit wel geleid tot nieuwe inzichten.

All members of the ‘Imaging group’ supervised by Hetty, Coby and Steven and the 
‘Marco, Steven and Bea’ group, many thanks for all your input and helpful discussions 
during our weekly meetings. I feel privileged that I had the chance to be part of several 
different research disciplines during my PhD. 

All my colleagues and former colleagues of the MOL lab, thank you for providing a great 
atmosphere in the lab and your help with learning new techniques.

Mijn collega’s van het ‘Dreamteam’ bij de afdeling Obstetrie en Gynaecologie, ik ben 
jullie dankbaar dat ik de mogelijkheid heb gekregen om een postdoc op deze afdeling te 
doen. Dankzij jullie heb ik veel bijgeleerd over immunologie wat onmisbaar was bij het 
schrijven van het allerlaatste hoofdstuk van dit boekje.

De medewerkers van de Centrale Dienst Proefdieren (CDP) en de Nucleaire Geneeskunde 
en Moleculaire Beeldvorming (NGMB), bedankt voor het mogelijk maken van al mijn in 
vivo proeven.

Het secretariaat van de afdeling Medische Oncologie, ik wil jullie bedanken voor alle 
administratieve ondersteuning. Anouk en Esther, jullie wil ik graag bedanken voor het 
stroomlijnen van alle samenwerkingsverbanden. 

Masterstudenten Goutham en Thijs, die ik heb begeleid tijdens mijn promotietraject, 
wil ik graag bedanken voor hun bijdrage aan mijn onderzoek. Goutham, thank you for 
helping me with the massive amounts of flow cytometry experiments! Thijs, ik heb 
enorm veel aan jouw hulp gehad. Hopelijk wordt ons harde werken beloond en wordt 
het PD-L1 manuscript binnenkort geaccepteerd in een mooi tijdschrift. 
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Mijn kamergenoten in kamer G0.10 a.k.a. de ‘G-Unit’, Martin, Marlous, Marloes, Denise, 
Gerda en Margot, bedankt voor alle gezellige werk- (en iets minder werk-) gerelateerde 
gesprekken, Roomie-diners en uitjes, waaronder het waterskiën. Martin, bedankt voor 
de Reddit-momentjes, heerlijke espresso’s en sous-vide bereid vlees. 

Het MOL Biergenootschap mag uiteraard niet ontbreken in dit dankwoord. Martin, Rolf, 
Joost, Hylke, Thijs, Pepijn, Stijn, Arko, Frans, Yannick, Rico en Sergi, ontzettend bedankt 
voor alle momenten van ontspanning na werk, onvergetelijke speciaalbier-gerelateerde 
uitjes en vele bourgondische maaltijden. De hoogtepunten waren natuurlijk de ‘The 
Hangover part I’ en ‘The Hangover part II’ roadtrips in Amerika. Misschien komt er 
ooit nog een ‘The Hangover part III’? De kitesurfles met Rolf, Hylke en Martin heeft er 
bovendien voor gezorgd dat ik er een ongelooflijk mooie hobby bij heb gekregen. Dit was 
tevens inspiratie voor de cover van dit boekje en mijn laatste stelling.

De TGIF-groep wil ik bedanken voor alle leuke borrels, het weekendje Terschelling en 
natuurlijk de kroegentochten door het centrum van Groningen.

De ‘La Chouffe’ fietsgroep, Harm, Joost, Anne Margriet, Hylke, Marjory en Kees, wil 
ik graag bedanken voor alle fantastische fietstochten in Nederland, Duitsland en 
de Ardennen. Ik vind het mooi om te zien dat wielrennen de arts-onderzoekers en 
onderzoekers bij elkaar brengt.

Martin, net zoals dat ik het vaakst genoemd wordt in jouw dankwoord, is het niet zonder 
reden dat jouw naam ook het meest frequent te lezen is in die van mij. Het was natuurlijk 
geen verrassing dat ik jou zou vragen om mijn paranimf te zijn, gezien het feit dat we 
een groot deel van onze PhD’s met elkaar doorgebracht hebben. Ik wil je veel succes 
wensen met je opleiding tot ziekenhuisapotheker en ik hoop dat er binnenkort weer tijd 
is voor een biertje in de Koffer. Thijs, mijn andere paranimf, het was erg prettig om met 
jou samen te werken en dit ga ik dan ook zeker missen. Je hebt een heel belangrijke rol 
gespeeld bij het tot stand komen van dit proefschrift. Heel veel succes met het afronden 
van je promotie. Martin en Thijs, bedankt dat jullie tijdens mijn verdediging naast mij 
zullen staan!

Lieve pa en ma, ontzettend bedankt voor jullie onvoorwaardelijke steun en liefde. Jullie 
hebben mij de mogelijkheid gegeven om dit alles waar te kunnen maken.

Mijn broertjes, Marcel en Matthijs, Nadia, Clarissa en schoonfamilie, Margot en Robert, 
ook jullie staan altijd voor mij klaar. Heel veel dank hiervoor!
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Lieve Danique, we zijn nog niet eens zo heel lang samen, maar wat hebben we al 
ontzettend veel moois meegemaakt. Samen wielrennen, reizen, lekker eten, bier drinken 
en soms zelfs samen promotieonderzoek doen. Jij hebt de laatste twee jaar van mijn 
promotie en postdoc ervoor gezorgd dat ik nog beter weet wat ik wil en waar mijn 
interesses liggen. Ik kijk uit naar vele mooie momenten die we samen nog gaan beleven. 
Daarnaast wil ik je bedanken voor je hulp bij het maken van dit boekje, jouw oog voor 
detail maakte het compleet. Ik wens je heel veel succes met je eigen promotie!
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