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Dankwoord

Als eerste zou ik graag alle vrijwilligers die mee hebben gedaan aan dit onderzoek hartelijk 
willen danken. Zonder hulp van al deze mensen zou wetenschappelijk onderzoek niet mogelijk 
zijn. 

En natuurlijk mijn promotor, Prof. Dr. D.J. Richel. Beste Dick, jouw wetenschappelijke inzicht 
in combinatie met een enorme brede belangstelling en kennis maken je tot een duizendpoot, 
waarbij de manier waarop jij met patiënten omgaat, voor mij een inspiratiebron is. Tevens 
bracht jouw relativerende inbreng, je zult het niet geloven, mij ook rust. Hartelijk wil ik danken 
voor het vertrouwen en de zeer goede begeleiding van mijn promotieonderzoek. Het is een 
voorrecht om je promovendus te zijn.

Mijn promotor, Prof. Dr. C.J.F. Van Noorden. Beste Ron, een aanstekelijk enthousiasme, 
fantastisch leuke complimenten, de hulp bij de verschillende stadia van het tot stand komen 
van het proefschrift, maar vooral de zeer kritische correcties van de manuscripten zijn een 
dankwoord waardig. En niet te vergeten, de werkbesprekingen waar ik altijd weer hoopvol 
vandaan kwam door je positieve blik!

Veel dank ben ik ook verschuldigd aan mijn copromotors, Prof. Dr H.R. Büller. Beste Harry, 
je onuitputtelijke kennis en inzicht in de wetenschap hebben bij mij een diepe bewondering 
nagelaten en daardoor waren de maandelijkse besprekingen uitermate boeiend en leerzaam. 
Heel hartelijk dank!
Dr. C.A Spek, Beste Arnold, de manier waarop jij experimenten bedenkt en je suggesties 
waren voor mij zeer inspirerend. Niet alleen inspirerend als wetenschapper, maar ook als mens 
ben jij uniek! 

Ook wil ik natuurlijk hartelijk danken, Prof. Dr. P.H. Reitsma. Beste Pieter, allereerst dank dat 
ik bij jou mocht beginnen op het laboratorium experimentele inwendige geneeskunde. De 
kritische blik en de begeleiding op de maandagmiddag besprekingen waren erg leerzaam en 
op een zeer sympathieke wijze.

Geachte leden van de promotiecommissie, hartelijk dank voor uw bereidheid het proefschrift 
op zijn wetenschappelijke waarde te beoordelen. 
Prof. Dr. M.M. Levi, Prof. Dr. S. Rodenhuis, Prof. Dr. E.E. Voest, hartelijk dank dat u zitting wilt 
nemen in de commissie. 
Prof. Dr. J.P. Medema, beste Jan Paul, tevens dank voor je kritische wetenschappelijke blik 
tijdens de werkbesprekingen van de LEXOR waar ik altijd aan mocht deelnemen.
Dr. R.O. Schlingemann, beste Reinier, hartelijk dank voor de gedachtewisselingen betreffende 
jouw kennis op het gebied van angiogenese en VEGF.  
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Dr. J.C.M. Meijers, beste Joost, heel hartelijk dank voor je enorme enthousiasme in het 
overbrengen van jouw kennis op stollingsgebied, indrukwekkend! Ik heb intens genoten van 
de gastvrijheid op jouw laboratorium, dit heb ik zeer gewaardeerd! 

Van alle afdelingen van het AMC, het NKI, Sanquin, Immunicon en het Slotervaart ziekenhuis 
zou ik alle artsen, verpleegkundigen,  analisten, onderzoekers, secretaresses en ondersteunend 
personeel en ook alle co-auteurs, en al diegene die mij op een of andere manier hebben 
geholpen, heel hartelijk willen danken! 

AMC:
Afdeling CEMM; het was een gezellige en bruisende tijd! Natuurlijk allereerst de stollingsgroep; 
Maarten, Keren, Hella, Angelique, Lois, Sjoukje, Martijn, Roberto. Onmisbaar was de hulp van 
Joost en Marieke bij de muizen proeven. Ik waardeer jullie hulp en jullie gezellige verhalen, het 
was altijd een feestje samen te werken! Piet, Eric en Hubert, voor alle computerproblemen! 
Heleen, Suzanne en Monique, voor de onmisbare en fantastische ondersteuning en de gezellige 
gesprekken. En natuurlijk iedereen van G2 en diegenen met wie ik mijn onderzoeksperiode 
ben begonnen; (ex)-kamergenootjes; Jurriaan, Mark, Zusanna, Francesca,  Susan,  Michael, Elza, 
Louis, Christel, Fiona, Oana, Femke, Lois en Cathy, voor de fantastische tijd en voor het aanhoren 
van mijn -vaak hysterische- verhalen! Ook gaat mijn dank uit naar Clara, voor al je hulp aan het 
begin van het traject. Marcello, Frederiek, Geerte en Ankie; Gezellig en onvergetelijk ons team! 
Roos, Sjoukje, Inge en Jacobien wat een gezellige avonden en dat er nog veel mogen volgen.

Afdeling Medische Oncologie; Dr. A.M. Westermann, Dr. W.L Vervenne, Dr. J.W. Wilmink, 
Dr. P. Bakker en alle arts-assistenten die mij in de afgelopen periode hebben geholpen om 
patiënten te includeren. Heel erg veel dank ben ik ook verschuldigd aan de verpleegkundigen, 
secretaresses en ondersteunend personeel van deze afdeling, Mariëtte, Boukje, Joria, Rob, 
Esther, Satie, Annet, Gerianne, Jacqueline, Rina, Hellen, Yvonne, Wendy en Nancy. Ook wil ik 
Bibi en Petra danken voor de gezellige bezoekjes en het regelen van afspraken.

Afdeling Celbiologie en Histologie; Trees, je bent een geweldige steun geweest bij het 
corrigeren en gereed maken van de artikelen voor het proefschrift, hartelijk dank!! Dhr. J. 
Peeterse , Femke, Wikkie, Cars voor al jullie hulp. Voor de gastvrijheid bij de dinsdagochtend 
bespreking, voor de leuke interessante discussies en suggesties, iedereen heel veel dank!

Afdeling Vasculaire geneeskunde; Onvoorstelbaar, niet te beschrijven hoe groot mijn 
dankbaarheid is voor jullie hulp en jullie gastvrijheid! Ik heb genoten van de tijd die ik bij 
jullie mocht doorbrengen en van alle verhalen en het lachen. De grote experimenten door 
jullie verzorgd, Marian en Will in het bijzonder.  Ook de gezelligheid en hulp van Annelies, 
Kamran,Willy, Lucy, Ad en Agnes . Fantastisch, ik kon op jullie bouwen!
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Marianna Veendorp, je gezellige en ook opbeurende verhalen gaven me weer een goede 
dag!

Afdeling F6 hematologie en oncologie; Dr. B.J. Biemond, beste Bart, voor de hulp bij de 
lijnenstudie en de laatste loodjes bij het submitten, veel dank! Uiteraard ook dank aan alle 
verpleegkundigen, secretaresses en arts-assistenten voor hulp bij de inclusie. Hierbij wil ik ook 
de afdeling radiologie danken; Dr. H.J. Baarslag, voor de perfecte samenwerking. Ook alle 
radiologen en radiologie-assistenten, voor het maken en beoordelen van de flebografieen. 
Michael, voor dat  ik altijd mocht bellen en dat je altijd een afspraak kon regelen.

NKI;  Dr. O. Van Tellingen, beste Olaf, heel hartelijk dank voor je hulp bij alle muizen experimenten, 
je ideeën, je kritische noot, je enorme wetenschappelijke kennis en voor je gastvrijheid. Tessa 
en Deirisa, super jullie hulp bij de experimenten en de muizenproeven, hartelijk dank!
Slotervaart; graag zou ik Prof. Dr. J.H. Beijnen en Dhr. M. Hillebrand willen danken voor de 
hulp bij bepalingen van de sorafenib studie.
Sanquin; beste Rachel en Ingrid, erg veel dank voor jullie hulp.
Immunicon; Dr. A. G.J. Tibbe en Dr. H. Tissink en alle medewerkers, beste Arjan en Henk, ik heb 
een buitengewone waardering voor jullie werk en wil jullie heel veel danken voor alle hulp.

Alle familie, vrienden, club- en huisgenootjes, zo fijn dat jullie er zijn!

Lieve Marjolein, een vriendin zoals jij, een voltreffer! Mijn ups en downs mocht ik met je delen. 
Gelukkig heeft bij ons de humor en het lachen de overhand! Dank voor zoveel vriendschap!

Hartelijk dank mijn lieve paranimfen. Zoals jullie hopelijk weten,…een niet geringe taak…. 

Lieve familie, Jacqueline, Robert-Frans, Eugenie en papa en mama, zoveel dank en zoveel 
liefde voor jullie is niet te beschrijven. Promoveren moet je zelf doen, maar door jullie werden 
alle mogelijkheden geboden mezelf te ontwikkelen zoals ik dat wilde. Door jullie steun en 
onvoorwaardelijk vertrouwen in welk opzicht dan ook heb ik me kunnen ontwikkelen tot de 
persoon die ik nu ben en dat is een dank waard wat niet is te beschrijven. Ik draag dit aan jullie 
op.

Lieve Hans, mijn steun en toeverlaat door dik en dun, dank voor je immense support, de liefde 
die je me geeft en het eindeloze geduld dat je hebt moeten opbrengen. Lieve Ferdinand, je 
bent zo vreselijk lief, dank! Thuis ben ik gelukkig met jullie en vooral dankzij jullie. Ik houd van 
jullie.

Heel veel liefs, Tatjana




