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Dankwoord

Het leukste om te schrijven en waarschijnlijk het best gelezen deel van dit proefschrift. Het is gelukt! Aan 
iedereen die me heeft geholpen en gesteund: veel dank! 

Mijn promotor Professor I.B. Tan

Beste Bing, heel veel dank voor al je hulp, geduld en alle wijsheden in de afgelopen jaren. Ik heb heel veel 
bewondering voor hoe jij in het leven staat en hoop dat ik ooit zo’n geduldige, zorgzame en goede dokter 
zal worden. Ik heb veel van je geleerd, naast alle wetenschappelijke kennis mogelijk nog belangrijker veel 
levenswijsheden die mij goed van pas zullen komen. Ik ben heel blij en trots op ons resultaat.  

Mijn promotor Professor A.J.M. Balm

Beste Fons, met veel bewondering kijk ik terug op uw betrokkenheid. Uw ideeën bij de voortgangsgesprekken 
op het moment dat het niet zo goed ging hebben mij fantastisch geholpen. Bovendien hebben uw adviezen 
en kritische blik aan het eind ervoor gezorgd dat mijn proefschrift nog aanzienlijk is verbeterd. Uw wijze 
woorden om geduld te hebben ervoor gezorgd dat ik nog trotser kan zijn op het eindresultaat.

Mijn copromotor dr. J.P. de Boer

Beste Jan Paul, zo blij dat jij mijn copromotor bent geworden na al je inspanning voor ons project. Je 
onbaatzuchtigheid, geduld en humor zal ik niet vergeten. Ik zal onze maandagochtend besprekingen missen.

Mijn copromotor Professor J.M. Middeldorp

Beste Jaap, heel veel dank voor al je fundamentele uitleg over het Epstein-Barr virus. Ik heb me heel erg 
welkom gevoeld in jouw lab waar ik veel heb geleerd. Ik heb enorme bewondering voor jouw gedrevenheid 
in onderzoek.

My copromotor Dr. Bambang Herwiyanto

Dear Tonki, thank you so much for all your help in Indonesia. Your team and department, which according to 
me is the best department of Sardjito, took care of everything during my absence. Also thank you for being 
here today and attending my defence.

De leden van mijn promotie commissie, Prof. Dr. S. Van der Baan, Prof dr. F.J.M. Hilgers, Prof. Dr. C. Rasch, Prof. 
Dr. D.L. Willems en Prof. Dr. B. De Gast wil ik graag bedanken voor de tijd die u allen heeft vrijgemaakt voor het 
beoordelen van mijn manuscript.

Geachte professor Van der Baan, ik kijk er heel erg naar uit om door u opgeleid te worden tot KNO-arts. 
Geachte professor Hilgers , ik heb enorme bewondering voor uw daadkracht en organisatorisch vermogen. 
Het was een grote eer om bij u op de afdeling te mogen werken.

Tevens wil ik het gehele team van de hoofd-hals chirurgie bedanken. Beste Michiel, bij jou is het allemaal 
begonnen: onderzoek doen. Bedankt voor al je inzichten. Beste Martin, aan het begin van mijn carrière gaf 
je mij advies over mijn houding. Deze adviezen zijn erg belangrijk geweest voor mij en ik denk dat ze ook 
van pas zullen komen in mijn verdere loopbaan. Beste Baris, mijn Turkse vriend, dank voor de gezellige en 
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leerzame samenwerking. Zullen we dit jaar wel het rondje van Texel zeilen? Beste Lot, Ludi en Peter, bedankt 
voor de fijne samenwerking.

Lieve Renske, we kwamen wat laat op gang, maar wat heb ik veel leuke dingen met je meegemaakt. Heel 
veel dank voor de plezierige samenwerking. Dank voor het uitgeven van mijn boekje en dat je ook nog eens 
mijn paranimf geworden bent. Het brainstormen met jou en Dmitry aan de eettafel was vooral gezellig en 
ontspannen. Ik wens je veel succes met jouw onderzoek de komende vijf jaar. Ik stel graag mijn eettafel 
beschikbaar voor jullie om te brainstormen over jouw boek. 

Lieve Sharon, kan jij je ons eerste bezoek aan Indonesië nog herinneren? Hoe we samen over de Marlioboro 
liepen? Zonder jou had ik hoofdstuk 3 mogelijk nooit afgeschreven.  Ik ben blij dat jij het werk van mij gaat 
overnemen. Ik heb er veel vertrouwen in dat jij een goede draai gaat geven aan de lopende projecten. 

Dear Yogya NPC-team, thank you so much for all your effort and keeping up with me. My typical Dutch blunt 
behaviour in the beginning didn’t make co-working any easier, but together we accomplished a lot and 
continued expanding with new projects. Dear Noni, thank you for your time and great discussions. Dear Yuni, 
keep up the good work! Without your data management skills this thesis would not have been accomplished. 
Dear Camelia and Sari, please continue treating patients with PDT with your enthusiasm. Dear Susan, Jajah 
and Dewi, I hope we will start with the lytic induction project soon. Dear professor Rika, thank you for your 
support. During times I thought we were really out of solutions you came to help and saved the day. Dear 
professor Maesadji, dr. Johan, dr. Kartika and dr. Retno, thank you so much for all your help. I hope you all will 
continue supporting our future projects.    

Lieve Astrid, dankzij al jouw geduldige uitleg heb ik veel geleerd over NPC en de rol van het Epstein Barr 
Virus. Ik voelde me altijd erg welkom in jouw lab, mijn dank daarvoor. Goede herinneringen heb ik aan 
ons gezamenlijk bezoek aan Indonesië in juni. Wat fijn dat we daar samen hoofdstuk 8 voor de laatste keer 
hebben weggestuurd. Zlata, Octavia, Max, Sandra en Hedi, jullie hebben ervoor gezorgd dat de gekweekte 
kankercellen voor mij gingen leven, dank!

Beste Annemarie Vesseur, Marlies Maatje, Ilse Luirink, Mara Sandbergen, Jacqueline Timmermans, Charlotte 
Siegers en Fokko Smit, dank voor al jullie hulp in Indonesië. Ik hoop dat jullie reclame zullen maken voor onze 
projecten, zodat er meer coassistenten en jonge onderzoekers naar Indonesië kunnen afreizen.

Alle mede auteurs van al mijn artikelen wil ik graag bedanken voor hun bijdrage, betrokkenheid en hulp bij 
het schrijven van de artikelen. Dear Andrew, thank you so much for all your statistic analysis and improvement 
of my English writing.  

Beste Olga, voor al mijn vragen over de radiotherapie kon ik bij jou terecht. Veel dank daarvoor. Ik vind het erg 
plezierig om met je samen te werken. 

Lieve Marion, de bazen hebben maar geluk met zo’n goede secretaresse. Ben blij dat je mij ook zo goed hebt 
geholpen.

Het PDT-team, Hannah, Joan, Robbert, Jan, Ferrie, Josselyn en Ellen, wat waren het gezellige lunches elke 
woensdag. Misschien komt er na mijn vertrek wat meer structuur in. 

Beste Robbert (“dr Bob”) en Heike, het was maar moeilijk om jullie rol over te nemen in Yogya. Heike, nog net 
voor jou de eindsprint gehaald. Hopelijk volg jij snel.
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Geerten, de avondjes in de Desperado bar waren hilarisch! Dankzij jou heb ik twee, mij hele dierbare vrouwen 
leren kennen. Zullen we een keer Bali rond racefietsen?

Stichting Hoofdhals Kanker Indonesië, Peter Siegers, dank voor de steun. Ik hoop dat ik in de toekomst nog 
werk voor jullie mag doen.

Melani, your voluntarily editing helped improve my introduction and discussion significantly. I am so happy to 
have met people like you who invest so much time without expecting anything in return. 

Dear Jakarta team, spending time in Jakarta was always great fun! Professor Bambang, Marlinda, Ibnu, Izzy 
and Mayang I really hope to see you soon! Marlinda, I know you will defend your PhD soon. 

Dear Surabaya team, especially dr Romdhoni and professor Ario, I really hope our PDT project will soon start 
so I can come to see the progress and see you all again.

Dear Christoph thank you for all your support, I think that with your enthusiasm PDT will become a great 
success in Indonesia.

Beste collega-onderzoekers, de borrels en feestjes die ik heb meegepakt waren altijd leuk. Van O-gebouw naar 
hoofdgebouw en weer terug, het was altijd gezellig! Beste Jur en Eva, met jullie op de kamer was top: hard 
werken en gesprekken van hoge kwaliteit maar beperkte kwantiteit. Met jullie op de kamer zijn de meeste 
stukken tot stand gekomen! Lisette, dank voor al je steun tijdens mijn promotie en bij de laatste lootjes. Je 
hebt goed voor me gezorgd. Ik hoop dat we samen blijven rennen. Cindy, ik ben blij dat we weer collega’s 
worden in het AMC. Lieve Mila, ik zou bijna radiotherapeut worden om je collega te blijven.

Lieve vrienden en familie, door de 21 reizen naar Indonesië heb ik veel belangrijke dingen in jullie leven 
gemist. Dank voor jullie begrip de afgelopen vier jaar. 

Tjeerd, paragraaf hierboven is zeker voor jou van toepassing. Zoals altijd zeg ik dan: “ik zal het goedmaken.”

De Meer 3, het mooiste team van allemaal! Dank voor al jullie begrip tijdens mijn spaarzame aanwezigheid! 
Willem, heerlijk om door jou over het veld geschreeuwd te worden. Philip, dank voor je steun. Jij bent met 
afstand mijn meest burgerlijke vriend. Thijs, als ik jou was zou ik stoppen met werpen en weer gaan ballen.

Beste Binken; Bart, Bram, Xander, Moos, Steven, Daan, Gerben en Dolf, ik heb eindelijk tijd om het weekendje 
te organiseren! 

Beste Philip, altijd weer fijn om jou te zien na een reis. Bedankt voor al je adviezen en luisterend oor. Beste 
Joost, het heeft nu wel lang genoeg geduurd, wanneer kom jij terug? Zullen we dan met zijn drieën Dirk 
opzoeken?

Laurens, al 26 jaar vrienden (we worden oud). Sorry dat ik je de laatste vier jaar zo weinig heb gezien. Zullen 
we nog een keer met Pieter en Bart naar Winterberg gaan? 

Lieve Thijs en Aukje, liever een goede buur als fijne vriend! Heerlijk dat ik altijd bij jullie kon aankloppen, ik zal 
nu weer zelf voor mijn plantjes zorgen. 

Lieve Corrie, dank dat jij zo een goede vriend en buur bent voor mijn ouders. Lieve Eva, snel een spa rood met 
een jenevertje in de kroeg op de hoek?

Dolf wat jammer dat je niet naast me kan zitten vandaag, dan maar volgend jaar naar Lowlands.
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Berend, paranimf van het eerste uur, hoe hilarisch was het om met jou en Renske dit te organiseren. Ik ga jullie 
bij iedereen aanraden, in het bijzonder voor het uitzoeken van een feestlocatie!  

Dear Lily, my Indonesian mother, thank you so much for all your love and hospitality in the last four years. 
Because of you I felt at home in Indonesia and I am truly sad I will see you less often in the coming years.  

Lieve opa en oma, wat fijn dat jullie mailen! De fijne gesprekken bij jullie op de bank waren niet alleen gezellig 
maar ook leerzaam. Opa, ik hoop dat ik ooit op eenzelfde manier een toespraak kan geven als u. 

Lieve Anne, misschien pest ik je soms een beetje, maar ik ben een hele trotse broer. Jij wordt een geweldige 
dokter. Lieve Jasper, ben blij dat je zo goed bent voor mijn zusje. Lieve Marieke, jouw zorgzaamheid en liefde 
is heel bijzonder. Jij hebt het hele gezin, inclusief mij, de afgelopen jaar enorm gesteund. Lieve Berend, maak 
eens wat tijd voor mijn zusje en houd eens op met feestjes te organiseren. Je bent een fijne vriend! Lieve 
Pieter, zo trots dat jij mijn broer bent. Jouw intelligentie en humor zijn van ongehoord niveau. Lieve Jocelyne, 
weet je nog met Wolf in je buik op beddenjacht? En nu dan eindelijk nog een doctor Wildeman. Lieve Wolf, 
met zulke ouders komt het wel goed met jou. Lieve papa, je bent er altijd voor mij. Heel fijn om zo’n slimme en 
goede arts als vader te hebben. Ik heb enorme bewondering voor hoe jij voor een ieder in ons gezin zorgt. Wel 
jammer dat je bij mijn 15de bezoek naar Indonesië, nadat je er zelf geweest was, nog steeds niet wist hoe het 
ook alweer met die tijdzones zat. Fijn dat je ongerust was over de Merapi uitbarsting, maar om me nou elke 
nacht wakker te bellen... Lieve mama, bedankt voor al je kleine knuffelbeertjes, briefjes en tekeningen die ik 
van je kreeg bij alle spannende dingen in mijn leven. Onthoud voor altijd dat ik van je hou. 

Lieve Justine, ik ben zo blij dat ik je ontmoet heb en heb zo’n zin in onze toekomst. Ik kan niet wachten om jou 
Indonesië te laten zien.




