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Dankwoord 

 
Aan alles komt eind, zo ook aan dit 
proefschrift, maar natuurlijk niet zonder 
een heleboel mensen te bedanken die 
mij de afgelopen jaren hebben 
geholpen met het tot stand komen van 
dit boekje. 
 
Allereerst zijn dat Marc en Harry. Ik 
solliciteerde voor een klinische 
opleidingsplek bij Harry en hij bood mij 
een agiko-constructie aan; om 
vervolgens te beginnen met het 
onderzoek onder de begeleiding van 
Marc. Met andere woorden, zonder 
Harry en Marc had ik dit onderzoek 
nooit gedaan en had ik niet geleerd 
wat jullie mij uiteindelijk allemaal 
hebben laten doen.  
Marc, ik ben weleens jaloers op jouw 
vermogen van overzicht, waarbij je van 
veel zaken verstand hebt en die je 
vervolgens allemaal goed weet te 
koppelen aan elkaar, waardoor het lijkt 
dat knetter ingewikkelde zaken 
allemaal eigenlijk heel eenvoudig lijken 
te zijn. Jij hebt voor mij heel veel 
deuren opengezet, die ik zonder jouw 
hulp nooit geopend had. Ik ben je hier 
heel dankbaar voor. 
Harry, in het begin van mijn onderzoek 
kwam ik zeer sporadisch op de 
afdeling radiotherapie en toch had ik 
het idee dat je precies wist wat ik deed. 
Dit resulteerde dan ook vaak in “de 
vraag” wanneer ik toch eens met mijn 
eerste publicatie zou verschijnen. Ik 
heb dat altijd opgevat als een positieve 
stimulans in de voortgang van mijn 
onderzoek, want die progressie was 
inderdaad niet altijd op topsnelheid. 
Later heb je mij natuurlijk ook geholpen 
in de vorming van een goed 
radiotherapeut, maar om te beginnen 
hielp je mij bij de vorming van het 
worden van een goede weten-
schapper.  
 

Ik begon redelijk blanco vanuit de 
schoolbanken op een zeer 
professioneel lab (H6) te werken en 
werd gelukkig heel goed op 
weggeholpen door alle mensen van H6 
en vooral door Petra Kristel. Jij gaf mij 
een stoomcursus laboratorium-
technieken, wat uiteindelijk de basis 
was van mijn verdere zelfstandig 
labwerk. Ik heb natuurlijk ook veel 
geleerd van de andere groepsleden en 
kamergenoten (hoewel die samen-
stelling nog al wisselde gedurende mijn 
onderzoeksperiode): Cathy, Els, Tibor, 
Erik, Juliane, Hugo en natuurlijk Hans 
Halfwerk. Dankzij Hans heb ik een 
grote bult werk kunnen genereren. Jij 
was nooit te beroerd om iets extra’s uit 
te zoeken of om nog een paar extra 
array’s te hybridiseren, ik ben jou dan 
ook zeer dankbaar voor jouw inzet en 
hulp. 
Buiten mijn groepsleden en kamer-
genoten, zijn er nog een boel andere 
mensen van H6 die ik dank 
verschuldigd ben voor hun adviezen en 
praktische hulp. Om te beginnen met 
Thea; heb je een probleem dan vraag 
je het aan Thea en je krijgt meteen 
hulp. Arno Floore, jij was gelijktijdig 
met ons de microarray-techniek aan 
het optimaliseren en op jouw kennis 
heb ik een heel eind mogen meeliften. 
In een later stadium van mijn 
onderzoek gold hetzelfde voor Britta. Ik 
heb altijd erg prettig met je 
samengewerkt en dat heeft ook tot 
hele leuke samenwerkingen en 
publicaties geleid. Adrian en Fiona, 
jullie waren altijd bereid mij adviezen 
en uitleg te geven, ik heb dan ook veel 
van jullie geleerd. Hans te Poele, met 
jou heb ik altijd lekker kunnen kletsen 
en ik heb ook veel praktische zaken 
van je geleerd. Verder wil ik alle 
andere H6-ers met wie ik altijd prettig 
heb samengewerkt bedanken. 
 
Onze groep maakte natuurlijk niet 
alleen deel uit van H6, maar ook van 
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de afdeling pathologie en ook daar 
werkten een boel mensen die mij 
enorm geholpen hebben met mij 
onderzoek. Annuska, jij hebt mij enorm 
geholpen in het begaanbaar maken 
van het microarray-pad; van het 
opwerken van de samples tot het 
analyseren van de data. Ook Anke en 
Leonie hebben mij hierbij enorm 
geholpen met het delen van jullie 
ervaringen. Dankzij de hulp van Douwe 
heb ik de hele weefselbank van het 
NKI-AvL kunnen doorspitten opzoek 
naar geschikte samples. Ik heb ook 
veel geleerd van Laura en Hans 
Peterse, helaas is Hans veel te vroeg 
overleden, ik denk dat ik nog heel veel 
meer van hem had kunnen leren. 
 
Ik ben ook nog dank verschuldigd aan 
de mensen van de “central microarray 
facility”. In het begin heb ik veel 
geleerd van Ron, Mike en Arno en later 
kwam daar de hulp van Daoud, Cor, 
Arenda, Wim en Marja bij.  
 
Jan Schornagel en Wil van 
Waardenberg wil ik hartelijk bedanken 
voor de hulp die jullie mij hebben 
geboden bij het naspeuren van 
statussen, op zoek naar patiënten met 
metastasen die we wilden correleren 
aan genexpressie profielen. Helaas 
heeft dit werk tot op heden niet geleid 
tot een publicatie, omdat we 
afhankelijk waren van een derde partij 
die het heeft laten afweten. Toch denk 
ik dat we een heel mooi profiel hebben 
ontdekt dat lijkt gecorreleerd aan 
botmetastasering en ik hoop dat deze 
resultaten uiteindelijk door Dilara en 
Marc zullen worden gevalideerd en 
gepubliceerd. 
 
Guus Hart en Lodewyk Wessels zijn 
twee mannen met enorm veel verstand 
van zaken waar ik ook graag nog meer 
van zou willen weten. Ik heb van jullie 
beide heel veel geleerd, waardoor ik 
uiteindelijk een groot deel van mijn 

data zelfstandig heb kunnen 
analyseren. Samen met Guus heb ik 
het “spline-artikel” geschreven wat mij 
zonder Guus absoluut niet gelukt was, 
hartelijk dank Guus. 
 
Natuurlijk wil ik ook nog al mijn (nog 
niet genoemde) co-auteurs bedanken 
voor hun hulp in het tot stand komen 
van de desbetreffende artikelen: Tony 
van de Velde, Marieke van 
Kouwenhove, Nicola Armstrong, Emiel  
Rutgers, Jacques Borger, Peter Bult, 
John Foekens en Sanne Veltkamp. 
 
Bij de laatste loodjes van dit 
proefschrift heb ik veel hulp gehad van 
Marion Zeeman en Patricia Haye-
Fewer. Dankzij jullie hulp is er een boel 
werk uit mijn handen genomen, heel 
veel dank. 
 
Dimitry, jij bent niet alleen een co-
auteur, maar vooral ook vriend en 
collega. Samen met jou heb ik altijd 
erg prettig over werk gerelateerde 
zaken gesproken, gebrainstormd en 
gereisd. Daarnaast natuurlijk ook heel 
veel over niet-werk gerelateerde zaken 
gekletst. Ik vind het altijd weer 
fascinerend om te zien hoe snel jij je 
een nieuw onderwerp eigen kunt 
maken, zoals bijvoorbeeld je eigen 
onderzoek, waaraan je na mij begon 
en waarin je al heel snel op een niveau 
zat waaraan ik weer veel heb kunnen 
ontlenen. 
 
“Last, but certainly not least”, het 
thuisfront. Karlijn, jij hebt mij altijd 
gesteund als ik aan mijn onderzoek 
wilde werken in onze gemeen-
schappelijke tijd en dat heeft je nogal 
eens de nodige moeite gekost om aan 
derden uitteleggen. Verder ben je 
natuurlijk een pracht vrouw en hebben 
we twee schatten van kinderen. 




