
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Improvements in locoregional treatment of breast cancer

Donker, M.

Publication date
2014
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Donker, M. (2014). Improvements in locoregional treatment of breast cancer. [Thesis,
externally prepared, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/improvements-in-locoregional-treatment-of-breast-cancer(a1ce40ae-bd3f-48ff-8863-a83bdb78f448).html


155

   summary
samenvatt I ng
     l I st of 
 Pu b l Icat Ions
dankwoord
    cv  
  



156

SUMMARY

This thesis describes advances towards more conservative locoregional treatment in breast cancer 
patients. In part I the breast-conserving treatment of patients with localized DCIS is described. Part 
II focuses on improving the conservative treatment of the axilla in patients with a positive sentinel 
node. Part III describes developments in conservative treatment of the breast and the axilla in 
patients treated with neoadjuvant systemic therapy. 
Chapter 1 provided a general introduction to the developments in locoregional treatment of breast 
cancer and the rationale for more conservative treatment. 

Part I of the thesis discusses local treatment of in situ breast cancer. Chapter 2 reported the long-
term results of local recurrences and salvage treatment of patients treated in the EORTC 10853 
DCIS trial. In this trial, patients with a complete excision of ductal carcinoma in situ (DCIS) < 5 cm 
were randomized to no further local treatment or adjuvant radiotherapy to the whole breast of 50 
Gy. At 15 years, almost 1 in 3 women developed a local recurrence after excision alone for DCIS. 
Adjuvant radiotherapy reduced this risk by 50%, equally divided over invasive or DCIS recurrences. 
The differences in recurrences in both arms did not lead to a difference in distant metastasis or 
death. Although no survival difference was seen between the two treatment groups, women who 
experienced an invasive recurrence had a significantly lower survival rate compared to women 
who had a DCIS recurrence or no recurrence at all. Therefore, the prevention of an invasive local 
recurrence remains an important goal in the treatment of patients with DCIS. 

Part II of this thesis describes the local treatment of the axilla in patients with early breast cancer and 
several analyses are shown from the EORTC AMAROS trial. In this trial patients with primary breast 
cancer and a clinically negative axilla underwent sentinel node biopsy. Patients with a positive SN 
were randomized between an axillary lymph node dissection (ALND) and axillary radiotherapy (ART). 
The aim of the side-study described in chapter 3 was to evaluate the identification rate of the 
SN and non-SN involvement in patients with a multifocal tumour as compared to patients with a 
unifocal tumour. Multifocal breast cancer is associated with a higher risk of nodal involvement and 
the drainage pattern of multifocal sides may be different. For this reason, the value of the sentinel 
node for this indication is debated. In this side-study, the sentinel node biopsy was highly effective 
in patients with a multifocal tumour with an identification rate of 95.8%, compared to 97.9% in the 
group of patients with a unifocal tumour. The distribution and identification rate of the sentinel 
node appeared to be similar in both groups. The sentinel node was more often positive in patients 
with a multifocal tumour; however, further nodal involvement after a positive sentinel node was 
similar in both groups. Therefore, the sentinel node biopsy seems to be an adequate procedure in 
patients with multifocal breast cancer.
In chapter 4, the final analysis of the AMAROS trial was presented. In this trial it was hypothesized 
that, for breast cancer patients with a positive sentinel node, ART instead of ALND would provide 
comparable regional control with fewer side effects. Of the 4806 patients entered in the trial, 744 in 
the ALND-arm and 681 in the ART-arm had a positive sentinel node. With a median follow up of 6.1 
years, the axillary recurrence rate after a positive sentinel node was 0.43% after ALND, versus 1.19% 
after ART. The planned non-inferiority test was underpowered because of the unexpectedly low 
number of events. There were no significant differences between treatment arms regarding overall 
survival and disease-free survival. Lymphedema was found significantly more often after ALND. 
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There was a non-significant trend towards more early shoulder movement impairment after ART. 
These findings were compatible with a trend in two Quality of Life items in the arm symptom scale: 
swelling (ART better) and movement (ALND better). There were no other differences in the Quality 
of Life. Thus, ALND and ART after a positive sentinel node provided excellent and comparable 
regional control. ART reduced the risk of lymphedema compared to ALND.
In chapter 5 a detailed analysis of morbidity after axillary treatment in the AMAROS trial was 
provided including the predictive value of several patient and treatmentfactors. The trial recorded 
the short-term incidence of surgical complications, as well as the presence of long-term paraesthesia 
of the arm, lymphedema and shoulder mobility. In this analysis, post-operative complications 
and lymphedema were significantly higher after ALND than after ART. Combining ALND and ART 
further increased the risk of lymphedema. Patient-related factors contributed to a higher risk of 
lymphedema, but not to reduced shoulder mobility. The latter was influenced by the type and 
extent of the axillary treatment. Thus, regarding morbidity, ART is the preferred treatment over 
ALND in breast cancer patients with a positive sentinel node. The combination of axillary surgery 
and radiation should, if possible, be avoided.

In part III, several aspects of local treatment of the breast and axilla after neoadjuvant systemic 
treatment are analysed. 
In chapter 6 the influence of neoadjuvant chemotherapy on short-term complications after skin-
sparing mastectomy and immediate prosthetic reconstruction was assessed. For this purpose, the 
surgical outcome observed in 37 patients treated with neoadjuvant chemotherapy between 2005 
and 2009 was compared to that observed in 176 patients without preoperative chemotherapy who 
were operated on in the same period. The overall complication rate was similar in both groups 
and resulted in an 11.4% loss of prostheses in the neoadjuvantly treated patients, which is not 
significantly different from the 16.1% loss among the controls. Thus, neoadjuvant chemotherapy did 
not increase the rate of overall immediate postoperative complications or loss of prosthesis after 
skin-sparing mastectomy and immediate reconstruction in patients with invasive breast cancer. 
Therefore, immediate prosthetic reconstruction after neoadjuvant chemotherapy is an equally 
attractive option in this particular group of patients. 
An important benefit of neoadjuvant systemic treatment – as opposed to adjuvant systemic 
treatment – in breast cancer patients is downstaging of the primary tumour, which allows for more 
breast-conserving surgery in case of a good clinical response. In this setting, precise localisation 
of the original tumour bed is crucial to be able to perform breast-conserving surgery. The use of 
localisation with Radio Guided Occult Lesion Localization (ROLL) with 99mTc-colloid in this setting 
was described in chapter 7. The ROLL technique is commonly used to perform breast-conserving 
surgery in patients with non-palpable breast tumours undergoing primary surgery. To modify this 
technique for the neoadjuvant setting, breast lesions were marked with a twistmarker prior to the 
start of the neoadjuvant systemic treatment. After the neoadjuvant systemic treatment, localization 
of the original tumour bed was done shortly before surgery with a 99mTc-nanocolloid injection near 
the twistmarker. Since only a small number of re-interventions were required with an average low 
weight of the resected specimen, it can be concluded that the ROLL-99mTc technique is a feasible 
technique that can be used to perform breast-conserving surgery after neoadjuvant systemic 
treatment. 
A relatively new technique is Radioactive Seed Localization (RSL) where the tumour is localized with 
a radioactive Iodine-125 (125I) seed. In chapter 8 we compared the Radioactive Seed Localization with 
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the ROLL-99mTc technique in breast-conserving surgery after neoadjuvant systemic treatment. With 
radioactive seed localization, 125I seeds are placed intratumourally to mark the tumour before the 
start of NAC. Due to their 60 day half-life, these seeds are still traceable after completion of the 
systemic treatment, thereby reducing the need for an extra localisation procedure prior to surgery. 
In a retrospective analysis of patients treated with either the ROLL-method or RSL, there were no 
significant differences in the mean weight of the resected specimen, nor in the rate of re-resections 
required for irradical margins. ROLL and RSL are thus both attractive localization techniques to 
enable breast-conserving surgery after neoadjuvant systemic treatment. An advantage of RSL with 
125I is that radiological localization is no longer needed prior to surgery, which reduces scheduling 
conflicts. 
Besides downstaging of the primary tumour after neoadjuvant systemic treatment, downstaging of 
metastatic lymph nodes occurs as well. The question arises whether an ALND is needed in all patients 
with proven metastatic lymph nodes prior to neoadjuvant systemic treatment, or whether less 
invasive surgery can reliably identify patients with a pathological complete response in the lymph 
nodes. In chapter 9 we assessed a new minimally invasive surgical method to provide axillary lymph 
node staging after neoadjuvant systemic treatment with an 125I seed: the MARI procedure, which 
stands for Marking the Axillary lymph node with Radioactive Iodine seeds. Prior to neoadjuvant 
systemic treatment, proven tumour-positive axillary lymph nodes were marked by ultrasound-
guided insertion of an 125I seed. This marked node is referred to as the MARI-node. During the surgical 
procedure after neoadjuvant systemic treatment, the MARI-node was selectively excised using a 
gamma-detection probe. A complementary ALND was performed to assess whether the pathological 
response in the MARI-node was indicative of the pathological response in the additional lymph 
nodes. This study showed that marking proven metastatic lymph nodes with an 125I seed before 
neoadjuvant systemic treatment and selectively removing these nodes after neoadjuvant systemic 
treatment is feasible. The MARI-procedure had a high identification rate of 97% and a low false 
negative rate of 7%. Thus it can be used to identify patients with residual disease or with a complete 
pathological response in the axillary lymph nodes. This procedure helps to optimize patient-tailored 
axillary treatment after neoadjuvant systemic treatment.
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SAMENVATTING

Dit proefschrift beschrijft een aantal ontwikkelingen richting een meer sparende behandeling van 
de borst en de oksel bij borstkankerpatiënten.
  
Deel I beschrijft de lokale behandeling van in-situ borstkanker. In hoofdstuk 2 word het lange 
termijn effect van adjuvante radiotherapie op het ontstaan van lokale recidieven en de behandeling 
daarvan geanalyseerd bij patiënten die behandeld zijn in de EORTC 10853 DCIS studie. In deze 
studie zijn patiënten met een radicale lokale excisie van DCIS < 5 cm gerandomiseerd tussen wel 
of geen adjuvante radiotherapie van de borst (50 Gy in 25 fracties). Na 15 jaar had bijna 1 op de 3 
patiënten een lokaal recidief ontwikkeld na een lokale excisie van DCIS. Radiotherapie halveerde 
het risico op zowel een invasief als een DCIS recidief met ongeveer 50%. Het verschil in percentage 
lokale recidieven leidde niet tot een verschil in percentage patiënten met metastasen op afstand of 
verschil in overleving. Ondanks dat er geen verschil in overleving is gezien tussen de twee groepen 
patiënten, hadden patiënten na het ontwikkelen van een invasief recidief een significante slechtere 
prognose ten opzichte van de patiënten met een DCIS-recidief of zonder een recidief. De preventie 
van een invasief recidief blijft daarom een belangrijk doel bij de behandeling van patiënten met DCIS. 

Deel II van dit proefschrift beschrijft een sparende behandeling van de oksel bij patiënten met een 
vroeg stadium van borstkanker en rapporteert de uitkomsten van verschillende analyses uit de 
EORTC AMAROS studie. In deze studie zijn borstkankerpatiënten geïncludeerd met een klinisch 
negatieve oksel. Patiënten met een tumor-positieve schildwachtklier zijn gerandomiseerd tussen 
een okselklierdissectie (OKD) en axillaire radiotherapie (ART).
In hoofdstuk 3 is er nagegaan of er een verschil bestond tussen patiënten met een multifocale en een 
unifocale tumor in de borst met betrekking tot de technische uitvoerbaarheid van de schildwachtklier 
procedure, het percentage tumor-positieve schildwachtklieren en het percentage positieve klieren 
in de aanvullende OKD. Multifocale tumoren in de borst zijn geassocieerd met een hoger risico 
op positieve schildwachtklieren en het drainagepatroon kan bij deze tumoren afwijkend zijn. Om 
deze redenen is er over de indicatie van de schildwachtklier bij patiënten met multifocale tumoren 
geen consensus. In deze sub-analyse had de schildwachtklier procedure in de multifocale groep 
een identificatiepercentage van 95,8% en in de unifocale groep een identificatiepercentage van 
97.9%. De locatie en het identificatiepercentage verschilden niet van patiënten met een unifocale 
tumor. De schildwachtklier was vaker positief in patiënten met een multifocale tumor. Echter, het 
percentage positieve klieren in het aanvullende OKD was gelijk in beide groepen. Daarom lijkt de 
schildwachtklier procedure zeer geschikt voor patiënten met een multifocale tumor in de borst.
In hoofdstuk 4 worden de eindresultaten van de AMAROS studie gepresenteerd. De hypothese van 
de EORTC AMAROS studie was dat bij borstkankerpatiënten met een positieve schildwachtklier, 
behandeling met ART in plaats van een OKD resulteert in vergelijkbare regionale controle met 
minder morbiditeit. Van de 4806 patiënten die deelnamen aan deze studie, hadden 744 patiënten 
in de OKD-groep en 681 patiënten in de ART-groep een positieve schildwachtklier. Met een 
mediane follow up van 6.1 jaar was percentage okselrecidieven 0.43% na een OKD versus 1.19% 
na ART. Dit verschil was niet significant. Omdat het aantal okselrecidieven veel lager was dan 
verwacht, is de analyse van dit eindpunt underpowered. Er was ook geen significante verschil in 
de overleving tussen beide groepen. In de ART-groep is significant minder vaak lymfeoedeem 
waargenomen vergeleken met de OKD-groep. Er waren geen significante verschillen tussen 
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beide groepen in de schouderbeweging en de kwaliteit van leven. Concluderend resulteerde 
ART in uitstekende locoregionale controle, welke vergelijkbaar was met een OKD, maar met 
minder morbiditeit. Daarom is ART een goed alternatief voor een OKD in deze groep patiënten.  
In hoofdstuk 5 wordt een gedetailleerde analyse gemaakt betreffende de morbiditeit na 
behandeling van de oksel in de AMAROS studie, inclusief de voorspellende waarde van patiënten- 
en behandelfactoren. Er is gekeken naar het optreden van postoperatieve complicaties op 
korte termijn en het optreden van gevoelsstoornissen, lymfoedeem en schouderfunctie op de 
lange termijn. In deze studie was de incidentie van postoperatieve complicaties en lymfoedeem 
significant hoger na een OKD dan na ART. De combinatie van beide behandelingen (OKD + 
ART) zorgde voor een toename in het risico op het optreden van lymfoedeem. Patiëntfactoren 
droegen bij aan een verhoogd risico op het optreden van lymfoedeem, maar niet aan een 
beperking in schouderfunctie. Deze laatste is beïnvloed door het type en de uitgebreidheid van 
de okselbehandeling. Met betrekking tot de morbiditeit heeft ART de voorkeur ten opzichte van 
een OKD. De combinatie van een OKD en ART zou, indien mogelijk, moeten worden vermeden. 

In deel III van dit proefschrift worden verschillende aspecten bekeken van de lokale behandeling van 
de borst en de oksel na neoadjuvante chemotherapie.
 In hoofdstuk 6 is de invloed onderzocht van neoadjuvante chemotherapie op de chirurgische 
complicaties van een huidsparende mastectomie in combinatie met een directe reconstructie met 
een implantaat. Hiervoor zijn de complicaties die optraden na deze gecombineerde behandeling 
bij 37 patiënten met borstkanker, die zijn behandeld met neoadjuvante chemotherapie, 
vergeleken met 176 patienten met borstkanker die geen neoadjuvante chemotherapie hadden 
gekregen. Het percentage complicaties was vergelijkbaar in beide groepen en resulteerde 
in 11% verlies van protheses in de groep van vrouwen die met neoadjuvante chemotherapie 
was behandeld. Dit percentage was statistisch vergelijkbaar met 16% protheseverlies 
in de controle groep. Neoadjuvante chemotherapie veroorzaakte dus geen toename in 
postoperatieve complicaties of protheseverlies na een huidsparende mastectomie met een 
directe reconstructie met een prothese. Een directe reconstructie na een huidsparende 
mastectomie blijft daarom voor deze groep patiënten eveneens een aantrekkelijke mogelijkheid.  
Eén van de belangrijkste voordelen van neoadjuvante -ten opzichte van adjuvante-chemotherapie 
bij borstkanker is dat bij een goede respons het tumorvolume preoperatief afneemt, waardoor 
borstsparende chirurgie vaker mogelijk wordt. In deze setting is het belangrijk om voorafgaand aan 
de chemotherapie het originele tumorgebied te markeren, zodat het peroperatief geïdentificeerd 
kan worden. De ‘Radio Guided Occult Lesion Localization’ (ROLL)-methode voor het preoperatief 
lokaliseren van de tumor wordt beschreven in hoofdstuk 7. De ROLL-methode wordt veel gebruikt 
ten behoeve van primaire borstsparende chirurgie bij patiënten met een niet-palpabele borsttumor. 
In de neoadjuvante setting is de tumor in de borst gemarkeerd met een twistmarker voorafgaand 
aan de start van de neoadjuvante chemotherapie. Lokalisatie van het originele tumorgebied na 
afloop van de chemotherapie operatie is gedaan door kort voor de operatie 99mTc-nanocolloid te 
injecteren bij de twistmarker. Met deze methode was er met een relatief klein resectievolume slechts 
een beperkt aantal heroperaties nodig vanwege een niet-radicale resectie. De ROLL-methode ten 
behoeve van borstsparende chirurgie is dus technisch mogelijk na neoadjuvante cheotherapie. 
Recentelijk is een nieuwe methode geïntroduceerd voor het lokaliseren van niet palpabele 
borsttumoren die gebruik maakt van een radioactieve jodiumbron. In hoofdstuk 8 is deze methode 
vergeleken met de ROLL-methode bij patiënten die een borstsparende operatie ondergingen 



161 Samenvatting

na neoadjuvante chemotherapie. Bij lokalisatie middels een radioactieve jodiumbron, wordt 
de jodiumbron voorafgaand aan de neoadjuvante systemische therapie in de tumor geplaatst. 
Omdat de jodiumbron een halfwaardetijd heeft van 60 dagen, is de jodiumbron na afloop 
van de systemische therapie nog steeds traceerbaar, wat een extra lokalisatie procedure 
voorafgaand aan de operatie overbodig maakt. In een retrospectieve analyse van patiënten 
die zijn geopereerd met de ROLL-methode of na plaatsing van een radioactieve jodiumbron 
zijn geen verschillen gevonden in het resectievolume of in het percentage patiënten dat 
een heroperatie moest ondergaan vanwege een niet-radicale resectie. Concluderend is een 
lokalisatie met een jodiumbron vergelijkbaar met de ROLL-techniek als het gaat om radicale 
chirurgie bij een borstsparende operatie na neoadjuvante chemotherapie. Een voordeel van het 
lokaliseren met een jodiumbron ten opzichte van de ROLL-methode is dat er geen lokalisatie 
procedure nodig is voorafgaand aan de operatie, wat de preoperatieve logistiek vergemakkelijkt. 
Naast het downstagen van de tumor ten behoeve van een borstsparende operatie, treedt 
downstagen van lymfekliermetastasen ook op in een aanzienlijk deel van de patiënten. Als 
deze patiënten met een pathologisch complete respons in de lymfeklieren door middel van een 
betrouwbare methode geïdentificeerd zouden kunnen worden, zou de oksel conservatiever 
behandeld kunnen worden. In hoofdstuk 9 zijn de resultaten beschreven van een nieuwe methode 
voor de responsmeting van okselkliermetastasen op neoadjuvante chemotherapie met behulp van 
radioactieve jodiumbronnen: ‘Marking of the Axillary lymph nodes with Radioactive Iodine seeds’ 
(= de MARI-procedure). Bij patiënten is voorafgaand aan de neoadjuvante chemotherapie een 
bewezen okselkliermetastase gemarkeerd met een radioactieve jodiumbron: de MARI-klier. Na 
afloop van de chemotherapie is deze MARI-klier separaat verwijderd met behulp van de gamma-
probe en bij de pathologie onderzocht volgens het schildwachtklierprotocol. Vervolgens is bij alle 
patiënten een OKD verricht om na te gaan of de respons in deze MARI-klier op de chemotherapie 
representatief was voor de respons in de overige lymfeklieren. Deze studie liet zien dat het technisch 
mogelijk is om een okselkliermetastase te markeren met een radioactieve jodiumbron en deze na 
afloop van de neoadjuvante chemotherapie separaat te verwijderen. Met de MARI-procedure was 
het identificatiepercentage van de gemarkeerde MARI-klier 97% en het fout-negatief percentage 
was 7%. Met de MARI-procedure is het mogelijk geworden om een groep patiënten te selecteren 
waarbij na neoadjuvante chemotherapie de oksel conservatief kan worden behandeld.
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DANkwOORD

Dat ‘n goeie grap op een feestje (‘wil jij niet es effe lekker gaan promoveren?’) heeft geresulteerd 
tot dit proefschrift heb ik aan veel mensen te danken. Die hebben hier meestal bewust, maar ook 
vaak onbewust aan bijgedragen. Het NKI-AVL is een fantastische werkomgeving met veel bevlogen 
medewerkers. Zowel zij die direct betrokken zijn bij de patiëntenzorg, als diegene die voor alle 
andere zaken in het ziekenhuis zorgen. Een aantal van hen wil ik hier specifiek bedanken.

Mijn promotor, prof. dr. E.J.Th Rutgers. Lieve Emiel, wat ben ik blij dat je mij in een onbewaakt 
ogenblik hebt weten te strikken voor dit promotieonderzoek! Jouw tomeloze energie en 
enthousiasme voor zowel de wetenschap als de kliniek zijn zeer aanstekelijk. Dat je dit alles weet 
te combineren met aandacht voor zaken die juist niets te maken hebben met de wetenschap en de 
kliniek, maakt dat ik me geen betere promotor kan wensen.

Mijn copromotor, dr. M.J.T.F.D. Vrancken Peeters. Lieve Marie-Jeanne, wat ben je een ontzettend 
warme en fijne vrouw en een betrokken co-promotor. Ik heb genoten van onze ‘overleg-uurtjes’ in 
Tiffany’s, in jullie tuin, bij de Coffeemania of aan het zwembad in Las Vegas. En oh ja, ook wel eens 
gewoon op je kamer in het AvL. 

De overige leden van mijn promotiecommissie, Prof. dr. M.J. van de Vijver, Prof. dr. P.M.M. Bossuyt, 
Prof. dr. J.H.G. Klinkenbijl, Prof. dr. S. Rodenhuis, Prof. dr. H. Struikmans, Dr. T. van Dalen en Dr. N. 
Bijker wil ik allen bedanken voor het beoordelen van mijn manuscript en de bereidheid om zitting te 
nemen in mijn promotiecommissie. 

Gabe Sonke, Jelle Wesseling, Claudette Loo, Renato Valdes-Olmos en Joris Hage, dank voor jullie 
scherpe en veelzijdige kijk op manuscripten, lymfeklieren, MRI’s, het (promotie)leven en niet te 
vergeten voor het gezellige huis in Waverveen!

De verpleegkundig specialisten van de mammagroep, wat een bijzondere en prettige groep zijn jullie toch 
om mee samen te werken. Zonder jullie had ik nooit zoveel data tot mijn beschikking gehad, was ik niet 
zo veel wijzer geworden en had ik niet zoveel plezier gehad op congressen, etentjes en andere borrels. 

Lieve Raquel, waar congressen al niet goed voor zijn. Samen hebben we heel wat wetenschap op 
locatie bedreven, de volgende keer in Houston? 
 
Lieve Olga, jij zag voor elk groot en klein probleem een oplossing en had het dan ook maar meteen 
even geregeld. Ik mis je witte stoel.

I would like to thank the board of the EORTC Breast Cancer Group for the warm welcome and the 
opportunity to work as a fellow of the EORTC. The meetings have been inspiring and a lot of fun. It 
has been a privilege to be part of the team. 

I would also like to thank my colleagues at the EORTC headquarters for hosting me during the day 
and entertaining me in the evenings. Erik en Hendrike, Brussel was half niet zo leuk geweest zonder 
jullie. Dank daarvoor! 
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Furthermore I would like to thank Nicole Duez for her dedicated work, the organisation of more 
than 100,000 forms in the AMAROS database, and her confidence that we would make it till the end.  
We did!
Jan Bogaerts, Saskia Litière en Leen Slaets, jullie zijn alle drie een gouden combinatie van een 
waanzinnige statisticus met een groot gevoel voor humor. Wat was het leerzaam en leuk om met 
jullie samen te werken.
Leen, dank je wel voor je fantastische hulp bij de laatste analyses (en nog één, en nog één, en 
alsjeblieft nog ééntje dan) van de AMAROS. Het is af, laten we er een pintje op drinken!

Geertjan van Tienhoven, wat fijn om een zo betrokken en bereikbare radiotherapeut bij de AMAROS 
studie te hebben. 

Lukas Stalpers, Wouter van Furth en Chis van Bree, dank voor het initiëren van mijn wetenschappelijke 
aspiraties.  

Nina Bijker, een EORTC studie updaten die begonnen is toen ik nog op de lagere school zat, is op 
zijn zachtst gezegd een uitdaging. Dank voor je deskundigheid en onze fijne samenwerking hierbij.

Marieke Straver, mijn voorgangster en goede voorbeeld. Ik heb wel eens uitgerekend dat wij in 
Brussel ruim 13 meter aan opgestapelde CRF’s hebben bekeken (dubbelzijdig bedrukt). Dank voor je 
hulp bij het opstarten van mijn onderzoek en vooral voor die goeie grap op dat feestje.

De mede-onderzoekers in het O-, A- en U-gebouw en vooral mijn kamergenoten dank ik voor het 
delen van de hoogte- en dieptepunten in een promotieleven. Niemand begrijpt zo goed de frustratie 
van een vastgelopen computer, afgewezen artikel of uitverkocht concert. Dank voor de tips and 
tricks, de hoog-wetenschappelijke discussies en vooral de gezelligheid tijdens de lunch, het roeien, 
borrelen en de congressen. En ook voor de hulp bij de laatste AMAROS-loodjes, bruiloft op locatie, 
goeie muziek en scherpzinnige inzichten. Want ‘no guts, no glory, no story!’ (en no proefschrift).

Verder wil ik Harm van Tinteren, bedanken voor de statistische ondersteuning, de medewerkers van 
de afdeling ICT voor al die keren dat mijn computer vast liep en de medewerkers van de afdeling 
stralingshygiëne voor een strakke organisatie rond de jodiumbronnen voor de MARI-studie. 

De medewerkers van de afdeling radiotherapie in het NKI-AVL, wat heerlijk om weer in de kliniek 
te werken, en wat ben ik blij om dat te mogen doen op een afdeling met zo’n stimulerende 
werkomgeving en prettig opleidingsklimaat.

Lieve AIOS-collega’s, dank voor jullie gezelligheid, collegialiteit, autosleutels, en de inwijding 
in de wondere wereld van de radiotherapie. Ik weet nu tenminste dat online matchen niets met 
internet-daten te maken heeft en waar je een gecrachde harde schrijf met je proefschrift erop kunt  
laten repareren. 
Eva, dank dat je er altijd bent met raad en daad en goeie grappen. Je bent een schat! 
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Remco en Eliane: dat het om de inhoud gaat, zegt men voor de vorm. Dank voor de vormgeving van 
mijn proefschrift en uitnodigingen.

Mijn paranimfen Evelyn van der Plas en Stephanie Broos. Lieve Evelyn, het was vriendschap op het 
eerste gezicht in San Francisco en gelukkig is het nooit meer overgegaan. Ik bewonder je om wat 
jij in een week kunt doen (6 x kiten, 2 x feesten, 1 x op vakantie en ook nog eens een proefschrift 
afschrijven) en dat ik ook nog eens voor alles op je kan rekenen. Lieve Stephanie, als je jarenlang 
huisgenoten bent geweest en uiteindelijk twee deuren verder gaat wonen, kan het niet anders dan 
dat het goed zit. Ik ben zo blij met je vriendschap en het feit dat je me buikpijn van het lachen kunt 
geven. Wat een vertrouwd gevoel en ontzettend leuk dat jullie vandaag naast me staan. 

Lieve papa en mama, zonder jullie vertrouwen en onvoorwaardelijke liefde had ik hier letterlijk en 
figuurlijk niet gestaan. Jullie hebben mij altijd het gevoel gegeven dat als ik iets wil, ik het ook kan en 
ik ben jullie dankbaar voor het warme nest waar ik uit kon vliegen in mijn eigen richting.  
Lieve Matthijs en Anne-Marieke, wat een rijkdom om jullie als broer en zus te hebben. Lieke, Matteo, 
Samuel, Kees, Anna en Sara maken het feest compleet. 

Lieve Florian en Isabeau, jullie zijn prachtmensen en wat is het toch altijd fijn als jullie er zijn. Nu heb 
ik weer alle tijd om samen eens flink te gaan chillen. 

Liefste Marc, jij bent by far het allermooiste wat mijn promotietijd mij heeft gebracht. Dank je wel 
dat je er altijd voor me bent. Ik heb je zo lief. 
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