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Na 4 jaar onderzoek en verschillende studies zijn er veel mensen te bedanken.
Allereerst gaat mijn dank uit naar alle patiënten, die belangeloos hebben mee 
gedaan aan de verschillende studies. Zonder hen zullen de ontwikkelingen die in het 
laboratorium of in de hoofden van de onderzoekers ontstaan nooit hun weg vinden 
naar de dagelijkse praktijk. 

Geachte professor Baas, beste Paul, dank voor je overzienende blik en de adviezen die 
je tijdens de laatste fase van mijn promotie traject en als hoofd van mijn promotie-
begeleidings commissie hebt gegeven.
 Geachte professor Verheij, beste Marcel, dank voor je wetenschappelijke 
ideeën en adviezen die je me door de tijd heen gegeven hebt. Ik ben heel blij verder te 
mogen leren en mijzelf te mogen ontwikkelen als AIOS-radiotherapie op een afdeling 
waar zoveel ruimte is voor inspirerend onderzoek in harmonie en nauwe relatie met de 
kliniek.
 Beste Sjaak Burgers, dank voor de regelmatige gesprekken over mijn 
onderzoeken, met de blik altijd op het eindresultaat gericht. Je hebt me geleerd dingen 
niet ingewikkelder te maken dan ze al zijn. Om in de boodschap en hoofdlijnen te 
blijven denken op momenten waar ik af en toe vast liep op de weg er naar toe.
 Beste Houke Klomp, wat een geschenk dat ik van jou de NEL studie verder 
mocht uitwerken en afmaken. Op een moment dat ik me afvroeg of er ooit samenhang 
tussen mijn projecten zou komen, kwam jij. Wanneer we eenmaal naast elkaar 
zaten heb ik onze samenwerking als heel vrolijk beschouwd ondanks jouw drukke 
programma.

Geachte leden van de promotie commissie, professor de Mol, professor van Herk, 
professor Rasch, profesor Aalders en professor van Meerbeeck: hartelijk dank voor 
het zorgvuldig beoordelen van mijn proefschrift en voor het aangaan van de discussie 
hierover op 20 juni.

Leden van mijn promotie begeleidings commissie: 
 Geachte professor Neefjes, beste Sjaak, bedankt dat je een arts zonder enige 
kennis van laboratorium onderzoek hebt opgenomen in je research groep. Ik ben blij 
dat ik dankzij jou, Ruud Wijdeven en de rest van jouw groep een indruk heb mogen 
krijgen van fundamenteel onderzoekswereld en ik zal daar mijn hele werkzame leven 
heel veel profijt van hebben. 
 Geachte professor Linn, beste Sabine, je bent als extern lid een zeer welkome 
aanvulling in mijn promotie-begeleidings commissie geweest. Jouw onderzoekskennis 
is bewonderenswaardig en het talent om dat te combineren met de dagelijkse kliniek 
en patientenzorg is zeer inspirerend. Dank voor het meedenken, de vele goede ideeën 
en jouw tijd! 
 Beste José Belderbos, hartelijk bedankt voor het begeleiden, je kritische 
vragen en je betrokkenheid. Ook wil ik je bedanken voor het laten zien hoe je in de 
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radiotherapie onderzoek en kliniek goed met elkaar kunt combineren op dagelijkse 
basis; dat heeft zeker bijgedragen aan mijn beslissing om me te gaan specialiseren tot 
radiotherapeut.

Prof van Zandwijk, beste Nico, eigenlijk begon mijn hele promotie traject met een zeer 
uitgebreid Italiaans diner in Sydney. Je adviezen en betrokkenheid vanuit de andere 
kant van de wereld heb ik altijd zeer gewaardeerd.

Marcel van Herk, Jan-Jakob Sonke en de RT long research groep: bedankt voor jullie 
introductie in termen waarvan ik toen dacht ze nooit te zullen gaan begrijpen. Dank dat 
alle deuren altijd open staan en voor jullie engelengeduld. De passie en eindeloze inzet 
voor onderzoek zijn aanstekelijk. Jasper Nijkamp en Maddalena Rossi in het bijzonder 
bedankt voor alle hulp bij het oplossen van vastgelopen software, samenwerken binnen 
studies, meedenken en daarnaast voor alle gezelligheid. 
 Thorax oncologie groep van het AVL; bedankt voor het includeren, behandelen 
van studie patiënten en het meedenken tijdens de verschillende onderzoeken, voor het 
delen van jullie klinische kennis en wetenschappelijke inzichten. Ik blijf gelukkig in de 
buurt voorlopig! 
 Daphne Roberts; bedankt voor al je hulp en als uitblaaspunt, in het bijzonder in 
de laatste maanden. 

Mijn grote dank gaat uit naar alle co-auteurs en medewerkers van de verschillende 
projecten. Dank voor de verschillende discussies en het helpen creëren van gezamelijke 
studies en manuscripten. In het bijzonder:
 Ingrid Kappers, fijn om het project dat jij hebt opgezet te mogen afmaken 
en samen een mooi artikel te schrijven. En om nog echt samen te kunnen werken in 
het Slotervaart Ziekenhuis en te kunnen filosoferen over de voor- en tegenspoed als 
onderzoeker. Succes met de rest van je opleiding! 
 Marieke Vollebergh, lieve Marieke, wat was ik blij dat ik jou tegenkwam 
tijdens de OOA-postersessie op Texel. De herkenning was het begin van een gevoel van 
verbondenheid in de verschillende uitdagingen met onszelf en met het onderzoek. Je 
ben lief, slim, grappig, een doorzetter, een zeer toegewijde onderzoeker en arts naar wie 
ik met bewondering kijk. 

Mede-onderzoekers, kamergenoten en O-gebouwers van de oude en nieuwe 
garde, Slotervaart afdeling Interne-Longgeneeskunde-Cardiologie, collegae RT-
AIOS. Op congressen, cursussen, feestjes, borrels, lunches waren jullie een grote 
vertegenwoordiging van mijn arbeids(feest)vreugde. Samen de ups en downs van 
het dagelijkse werk en onderzoek bespreken, vaak afgewisseld met de rariteiten van 
het dagelijks bestaan. Slotervaart Ziekenhuis bedankt voor het revitaliseren van mijn 
klinische kant.
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En wat is er leuker als vrienden collega’s worden en collega’s vrienden?! 
 Mila Donker, vanuit ons co-groepje samen het AVL onveilig gemaakt, en nu 
als collega’s in de radiotherapie. Je vrolijke en uitbundige uitstraling met behoud van 
aandacht en diepgang voor de mensen om je heen is een groot talent en een mooie 
inspiratie! Dank voor je eindeloze steun toen dat hard nodig was EN voor alle feestelijke 
momenten samen. We gaan een stralende toekomst tegemoet! En volgende keer vieren 
we jouw promotie!  
 Jurrien Stiekema, van het introductie groepje van het AMC in 2002 via Nereus 
van vrienden naar collega en kamergenoot. Altijd goed om op zijn tijd samen te eten 
of te dansen. Dankzij jou ben ik op de hoogte van de beste muziek. Je vriendschap en 
relaxedheid hebben mij als kamergenoot door de laatste jaren van mijn onderzoek 
heen gesleept. 
 Ewout Courrech-Staal, ik ben heel bij dat ik bij jou op de kamer terecht kwam. 
Vele gespreken binnen en buiten het ziekenhuis hebben ons, al bestaande, contact uit 
laten groeien tot een mooie trouwe vriendschap, waarin alle aspecten van het leven 
gedeeld kunnen worden en waar ook Sanne, Kato en Krijn onmisbaar in zijn.
 Maurits Swellengrebel, onderzoek doen is niet altijd eenvoudig, gelukkig zijn er 
dan mensen met wie je dat gevoel kunt delen! Soms loopt de weg anders dan tevoren 
bedacht maar als je je eigen weg volgt kom je uiteindelijk uit waar je moet zijn. Bedankt 
voor de vriendschap en gesprekken die daardoor ontstaan zijn. 
 Heike Peulen en Gerben Borst, voor mijn volgende proefschrift gaan we samen 
mooie megalomane projecten creëren.

Lieve vriendinnen van geneeskunde, clubacht-Nereus, CISV, HML, Amsterdam en uit alle 
windstreken. Jullie zijn de lente bloesem op mijn takken, de frambozen en bosbessen 
in mijn prinsessen-ontbijt. Ik vind mezelf terug in gesprekken, etentjes en ontspanning 
samen en kijk er naar uit dat de voortgang van mijn promotie daar geen onderwerp 
meer in is!

Lieve Sophie, dank voor het mooie ontwerp van mijn boekje en de uren die je in de 
lay-out en editing hebt gestoken. Je hebt me daarmee heel dankbare vrije uren mee 
gegeven, je hebt mijn boekje en artikelen een gezicht gegeven. 

Lieve Paranimfen, Nike Harinck en Esther Griffioen. 
 Lieve Nike, door onze hele jeugd naast elkaar opgegroeid te zijn, delen we veel 
ondanks dat onze wegen altijd heel verschillend zijn. We kruisen elkaars pad altijd weer, 
vooral op de momenten dat we het zelf niet verwachten. De rode vriendschapsdraad 
door ons en elkaars leven verliezen we niet snel meer. Je bent als familie voor me, ik 
ben benieuwd waar de draad ons de komende jaren gaat brengen! 
 Lieve Esther, zonder jou zou ik hier niet rustig kunnen staan. We hebben zoveel 
gedeeld de afgelopen jaren, ontdekt waar wij ten opzichte van de wereld en mensen om 
ons heen staan. Beiden met passie en hart voor ons werk en zoekend waar de balans 
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weer wat meer richting onszelf moet gaan. Filosoferend over wetenschap ten opzichte 
van het dagelijkse leven en emoties; we weten elkaar eigenlijk altijd te raken. 

Lieve Maurits, dank voor je aanhoudende interesse in de ontwikkelingen in en van mijn 
onderzoek. Jouw positieve energie heeft me vaak op de been gehouden in de eerste 
jaren van mijn onderzoeksleven. 

Familie Sonke-Aalders-Verstraelen dank voor het ongedwongen en fijne samenzijn en 
jullie bijdragen aan het leven van mijn grote liefde.

Lieve David en Marietje, we zijn een prachtige sterke drie-eenheid. We hebben de wereld 
ontdekt met z’n drieën en ik voel me zo rijk met het gevoel dat jullie er altijd voor me 
zullen zijn. We zijn zo verschillend en leiden een compleet verschillend leven maar onze 
wortels zijn met elkaar vergroeid. Ik ben trots op onze eigenheid en trots op jullie. Lieve 
Anna, bedankt dat ik altijd kan aanschuiven en ik kijk uit naar de nieuwe Schaake telg.

Lieve Mamma, de appel rolt soms langzaam dichter naar de boom! Hoe meer ik een 
kijkje krijg in je werkende leven hoe groter mijn bewondering en ook verbazing. Wat heb 
je veel gecombineerd en voor elkaar gekregen. En dat terwijl je grootste baan moeder 
zijn, voor ons drie, was en blijft. Dank voor je betrokkenheid en adviezen die nooit 
ongevraagd waren. Je hebt me altijd het gevoel gegeven iedere keuze te steunen zonder 
daar je eigen emoties in te verweven. Je hebt ons ook geleerd te genieten van ieder 
moment met elkaar omdat het leven kwetsbaar is en dat doen we zeker. Ab bedankt 
voor de oprechte interesse en voor het telefonische hulppanel dat je samen met 
mamma tijdens mijn studie vormde, de antwoorden waren altijd juist! Je interesse in de 
medemens is heel prettig en ik ben heel blij dat je naast mamma staat al vele jaren.

Lieve Pappa en Cilia, dank voor de rustige haven met thee, de tuin en ruimte voor even 
niets of juist een mooi gesprek. Pappa, dank je wel voor het laten zien dat je altijd jezelf 
kan zijn in deze rare wereld waarin er zoveel druk op je wordt uitgeoefend. Je hebt 
ons geleerd dat je je niet altijd hoeft te conformeren, maar dat je vanuit je eigen kracht 
moet werken en zijn. Je weet altijd de spijker op z’n kop te slaan en hebt gauw door 
hoe de (groeps) dynamiek is. Je hebt me enorm geholpen door te luisteren en ook door 
verschillende stukken te lezen waar je bijzonder veel van begrijpt voor een alpha!

Lieve Jan-Jakob, op het moment dat ik het het minst had verwacht kwam ik jou ineens 
op een andere manier tegen. Het mooiste wat mijn promotietraject mij gebracht 
heeft! Jij kan altijd en overal werken en daarmee heb je veel verlichting gebracht in 
het soms eindeloos lijkende werk. In de vele vrije uren die we, ieder werkend aan onze 
eigen deadlines en projecten, samen hebben door gebracht hebben we met plezier 
gedeeld. Gelukkig kan je het werk ook razendsnel loslaten en beleven we samen een 
werkelijkheid die mooier is dan dromen. 




