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NEDERLANDSE SAMENVATTING 

 

TUMOR CONTROLE EN NORMAAL WEEFSEL TOXICITEIT:  

de twee gezichten van radiotherapie. 

 

 

INTRODUCTIE 

In dit proefschrift worden twee tegenstrijdige kanten van radiotherapie behandeld: het 

controleren van de tumor en het ontwikkelen van normaal weefsel toxiciteit. Radiotherapie 

maakt gebruik van ioniserende straling om het DNA van een cel dodelijk te beschadigen. Aan de 

ene kant willen we de tumor met de hoogst mogelijke stralendosis raken, waardoor er zoveel 

mogelijk letale DNA-schade aan de kankercellen wordt toegebracht. Dit kan uiteindelijk leiden 

tot celdood en mogelijk controle over of eliminatie van de hele tumor. Aan de andere kant kan 

het niet voorkomen worden dat gezonde cellen en weefsels rondom de tumor ook geraakt 

worden door de straling. Ioniserende straling kan immers geen onderscheid maken tussen 

kankercellen en normale cellen en veroorzaakt DNA-schade in alle cellen in het bestraalde 

gebied. De stralingsdosis waaraan een tumor kan worden blootgesteld wordt hierdoor dus 

gelimiteerd door de tolerantie van het normaal weefsel. Een hogere stralingsdosis veroorzaakt 

een verhoging van de schade in het normaal weefsel, wat kan leiden tot een toename in de 

ontwikkeling van bijwerkingen. 

 

Radiotherapie is een effectieve behandeling van kanker omdat straling heel lokaal kan worden 

gericht op de tumor waarbij het omgevende gezonde weefsel zo min mogelijk dosis ontvangt 

(fysisch-technisch principe). Daarnaast zorgen verschillen tussen kanker- en normale cellen in 

bijvoorbeeld delingssnelheid en de aanwezigheid van mutaties in DNA herstelmechanismen, 

voor een therapeutisch venster in de radiotherapie (radiobiologisch principe). De snel groeiende 

kankercellen zijn gevoeliger voor straling dan normale cellen, terwijl hun DNA 

herstelmechanismen over het algemeen minder efficiënt zijn. Over de afgelopen jaren zijn er 

veel technische ontwikkelingen geweest in de radiotherapie om de precisie van de bestraling te 

verbeteren. Beeldvormende technieken zoals PET-CT, MRI, en nieuwe bestralingstechnieken 

(3D-CRT; VMAT) hebben ervoor gezorgd dat tumoren beter kunnen worden onderscheiden van 

gezond weefsel zowel voor als tijdens de bestraling. Hierdoor kan veel gerichter worden 

bestraald, met krappere marges rond de tumor en met kleinere bestralingsvelden. Dit heeft als 

gevolg dat het omliggende weefsel minder geraakt wordt en tumoren dus met een hogere dosis 

kunnen worden behandeld. Naast deze fysisch-technische verbeteringen, zijn er ook nieuwe 

radiobiologische inzichten toegepast om de tumorcontrole te verbeteren en de kans op 

bijwerkingen te verkleinen. Het verschil in DNA-herstel tussen kankercellen en gezonde cellen is 
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het grootst bij een relatief lage bestralingsdosis; het beschadigde DNA van gezonde cellen is bij 

een lage dosis binnen 24 uur bijna volledig hersteld. Om het normaal weefsel dus maximaal te 

besparen, wordt de dosis die nodig is om de tumor te doden verdeeld over meerdere kleine 

‘fracties’ van typisch 2 Gray per dag. 

Ondanks de verbetering in tumor controle door bovenstaande ontwikkelingen, lukt het nog lang 

niet om alle tumoren onder controle te krijgen met radiotherapie alleen en blijft het dus nodig 

om de resultaten van radiotherapie te verbeteren. De verhoogde kans op tumorcontrole heeft al 

wel geleid tot betere overlevingspercentages, waardoor ook de kwaliteit van leven na de 

behandeling van kanker voor veel patiënten steeds belangrijker wordt. Hierdoor is niet alleen 

onderzoek naar een verbetering van de tumorcontrole, maar ook naar een betere voorspelling 

en vermindering van ernstige complicaties na radiotherapie van essentieel belang. Het 

bestuderen van de moleculaire gevolgen van straling in zowel kankercellen als normale cellen 

kan leiden tot de identificatie van genen of eiwitten die betrokken zijn bij het al dan niet 

herstellen van stralingsschade in de cel. Deze genen of eiwitten kunnen dan mogelijk gebruikt 

kunnen worden als diagnostische voorspellers (biomarkers) van stralenschade en als 

therapeutische aangrijppunten (targets) om stralingsschade met geneesmiddelen te 

beïnvloeden.  

Het doel van dit promotieonderzoek was om de biologische processen en mechanismen te 

bestuderen die betrokken zijn bij de reactie op DNA schade na ioniserende straling, om deze 

processen te blokkeren of te stimuleren om kankercellen gevoeliger te maken voor straling en de 

mate van functionaliteit van deze processen te gebruiken om normaal weefselschade te 

voorspellen. 

 

 

DNA-SCHADE RESPONS 

Hoofdstuk 1 geeft een algemeen overzicht over de effecten van ioniserende straling en de 

bijhorende DNA-schade respons in cellen. Schade aan het DNA kan de transcriptie van genen 

beïnvloeden, instabiliteit van chromosomen en translocaties veroorzaken, en het kan zorgen 

voor mutaties die op den duur zelf weer kunnen leiden tot het ontstaan van een nieuwe vorm 

van kanker. Mechanismen de betrokken zijn bij het herstel van DNA-schade zijn daarom van 

vitaal belang voor het behoud van de integriteit van het genetisch materiaal en het functioneren 

van een cel. De aanwezigheid van grote hoeveelheid DNA-schade en verminderd functioneren 

van DNA-herstelmechanismen in bijvoorbeeld kankercellen, kan leiden tot apoptose 

(geprogrammeerde celdood), mitose geïnduceerde celdood of senescentie. Senescentie is een 

toestand waarin een cel nog wel leeft maar het vermogen om zich te kunnen delen heeft 

verloren. De meest fatale stralenschade aan het DNA is een breuk in beide strengen van de 
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dubbele DNA-helix. Wanneer een DNA-breuk wordt herkend en de plaats van de schade wordt 

gelokaliseerd, worden er verschillende DNA herstel eiwitten naar de breuk toe getrokken 

worden en kan DNA-reparatie van start gaan. Het mechanisme dat gebruikt wordt om de schade te 

repareren is afhankelijk van het soort schade (enkelstrengs breuken, dubbelstrengs breuken etc.) en 

de fase van de cel cyclus. In normale, gezonde cellen zijn deze processen natuurlijk zeer gewenst, 

maar in kankercellen kan efficiënt herstel van DNA-breuken de behandeling juist ondermijnen. In 

dit proefschrift worden daarom beide kanten van stralenschade bestudeerd. In het eerste deel 

worden de studies naar de gevolgen van ioniserende straling in kankercellen beschreven, in het 

tweede deel de gevolgen van straling in normale cellen.  

 

 

DEEL I: STRALINGSRESPONS VAN KANKERCELLEN 

Veel studies hebben als doel om het effect van radiotherapie te versterken, en om de tumor 

controle te verbeteren door radiotherapie met andere behandelingen te combineren. De 

combinatie van radiotherapie met chemotherapie wordt al frequent gebruikt in de behandeling 

van kanker; daarnaast wordt in een aantal medische centra, waaronder het Academisch Medisch 

Centrum, radiotherapie gecombineerd met hyperthermie om het effect van straling te 

vergroten. Bij hyperthermie wordt de tumor lokaal opgewarmd tot 41-43⁰C, waardoor 

voornamelijk kankercellen gevoeliger worden voor chemo- of radiotherapie. 

Een derde opkomende ontwikkeling is te danken aan de toename in de kennis van moleculaire 

mechanismen en gen-mutaties in tumoren, namelijk de combinatie van radiotherapie met 

geneesmiddelen die specifiek gericht zijn tegen deze moleculaire mechanismen (targeted 

therapy). Omdat grote verschillen in tumoren tussen zowel kanker types als patiënten het effect 

van de therapie sterk kunnen beïnvloeden, is de ontwikkeling van mutatie specifieke targets een 

belangrijke stap in de verbetering van de behandeling van kanker. Medicijnen gericht tegen 

specifieke moleculaire afwijking in kankercellen van een patiënt kunnen geïndividualiseerde 

behandelingsplannen mogelijk maken, om zo een optimaal effect in elke patiënt te bereiken. Er 

zijn zelfs wetenschappers die verwachten dat het kankerprobleem met behulp van deze gerichte 

medicijnen kan worden opgelost. Vooralsnog werken deze gerichte middelen alleen nog in 

combinatie met de gevestigde behandelingen zoals radiotherapie, chemotherapie en 

hyperthermie. In het eerste deel van dit proefschrift worden een aantal belangrijke elementen in 

de DNA-schade respons na ioniserende straling bediscussieerd en het mogelijke gebruik van 

deze targets in behandeling van kanker. 

 

Als eerste werd de rol van tumor eiwit p53 onderzocht in het repareren van potentieel letale 

DNA-schade (DNA dubbelstrengs breuken (DSB)) (hoofdstuk 2). Er werd geconcludeerd dat 

functioneel p53 noodzakelijk is voor het repareren van potentieel letale schade. Het was al 
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bekend dat p53 een tumor onderdrukkende functie heeft door bijvoorbeeld apoptose te 

initiëren in cellen met veel DNA schade. Het verstoren of afbreken van p53 zorgt er dus voor dat 

cellen ondanks grote hoeveelheden DNA schade geen geprogrammeerde celdood zullen 

ondergaan. Verlies van p53 functie vermindert daarmee de gevoeligheid van kankercellen voor 

radiotherapie en het herstellen van p53 functie zou dus mogelijk gebruikt kunnen worden als 

target voor therapie. Voor hoofdstuk 3 werd onderzocht of het tijdelijk blokkeren van het 

herstel van een DSB na radiotherapie leidt tot een efficiëntere vernietiging van kankercellen. 

Reparatie van DNA-schade kan immers het effect van radiotherapie ondermijnen terwijl niet 

gerepareerde DNA DSB uiteindelijk leiden tot celdood. De twee grote processen betrokken bij 

DSB-herstel, homologe recombinatie en niet-homologe end joining, werden in deze studie 

geremd met hyperthermie en een inhibitor voor het eiwit DNA-PKcs. Beide behandelingen apart 

zorgden al voor een versterking van het stralingseffect, maar samen veroorzaakten deze 

inhibitoren een enorme radio-sensitisatie na bestraling, zowel in vitro als in vivo. Bij de 

combinatiebehandeling in vivo werden geen ernstige bijwerkingen geobserveerd, al moet de 

toxiciteit van de combinatie behandeling uitgebreider worden onderzocht in vervolgstudies.  

 

Het voorspellen van de tumor radiosensitiviteit met gebruik van de biomarker γ-H2AX werd 

onderzocht in de studie beschreven in hoofdstuk 4. Het gefosforyleerde eiwit γ-H2AX is één van 

de vroegste markers van DNA DSB en kan met een immunofluorescentie kleuring gedetecteerd 

worden. Door het meten van het verschijnen en het verdwijnen van deze zogenoemde γ-H2AX-

foci, konden kankercellen met een verminderde functionaliteit van hun DNA-herstel duidelijk 

worden onderscheiden van kankercellen met een goed functionerend herstelmechanisme. Door 

de initiële hoeveelheid foci te delen door de overgebleven hoeveelheid foci na 24 uur, wordt er een 

ratio verkregen die informatie geeft over de mate van herstel. Deze ratio van γ-H2AX foci verval kan 

daardoor wellicht gebruikt worden om de stralingsgevoeligheid van een tumor in te schatten en 

zo nodig de behandeling aan te passen. Naast de radiosensitiviteit van tumoren, blijkt de ratio 

van het verval van γ-H2AX-foci ook verschillen tussen patiënten met een verschillende 

gevoeligheid van het normaal weefsel na bestraling te kunnen meten. Het voorspellen en/of 

meten van de stralingsrespons in zowel de tumor als het normaal weefsel voorafgaand aan 

radiotherapie, kan bijdragen aan het ontwikkelen van een individueel behandel- en 

doseringsplan. De mogelijkheid om op basis van deze test patiënten te identificeren met een 

verhoogd risico op de ontwikkeling van normaal weefsel complicaties werd verder besproken in 

deel 2 van dit proefschrift. 
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DEEL II: STRALINGSRESPONS IN NORMAAL WEEFSEL 

In het tweede deel van dit proefschrift werden de resultaten beschreven van de studies naar de 

gevolgen van straling in het normaal weefsel en de ontwikkeling van ernstige bijwerkingen jaren 

na radiotherapie. Late complicaties na radiotherapie vormen de beperkende factor voor verdere 

verhoging van de bestralingsdosis bij patiënten met kanker en kunnen de kwaliteit van leven na 

de behandeling sterk verminderen. Door de steeds hogere overlevingspercentages van 

kankerpatiënten wordt het steeds belangrijker om patiënten met een groot risico op 

bijwerkingen tijdig te identificeren. Ongeveer 5 tot 10% van alle bestraalde patiënten ontwikkelt 

ernstige bijwerkingen jaren na de behandeling, en nog eens 10% matig- ernstige bijwerkingen. 

Meerdere klinische en genetische factoren zijn onderzocht als mogelijke voorspellers voor late 

stralingstoxiciteit, maar helaas is er nog geen eenduidige en reproduceerbare voorspeller voor 

late toxiciteit ontdekt. Voor dit proefschrift werd onderzocht of er een genetische predispositie 

bestaat voor de late ontwikkeling van ernstige complicaties in het normaal weefsel.  

In een retrospectieve studie hebben we onderzocht of verschillen in genexpressie en verschillen 

in herstel van de DNA-schade na ioniserende straling de ontwikkeling van normaal weefsel 

toxiciteit bij mannen met prostaatkanker konden voorspellen (hoofdstuk 5). De stralingsrespons 

in lymfocyten van patiënten met ernstige bijwerkingen (over-responders) werd vergeleken met 

de stralingsrespons in lymfocyten van patiënten zonder ernstige bijwerkingen (non-responders). 

Uit deze studie bleek dat over-responders significant lagere γ-H2AX-foci verval ratio’s hadden 

dan non-responders, wat op een minder efficiënt DNA-schade herstelcapaciteit van het normaal 

weefsel duidt. Deze verminderde mate van herstelcapaciteit werd bevestigd door lagere expressie 

van genen betrokken in de twee belangrijkste DNA DSB herstelmechanismen, homologe 

recombinatie and non-homologous end joining. Voor hoofdstuk 6 hebben we deze bevindingen 

verder onderzocht, in een prospectieve studie met 200 mannen met prostaatkanker. Deze 

prospectieve studie bevestigde een sterk verband tussen de kans op late stralingstoxiciteit en 

een verminderde efficiëntie van het herstel van DNA DSB, in het bijzonder een verminderde 

efficiëntie in homologe recombinatie. Beide studies zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een 

test die het mogelijk zal maken om patiënten die gevoelig zijn voor radiotherapie en mogelijk een 

genetische aanleg hebben voor de ontwikkeling van normaal weefsel toxiciteit te identificeren. 

Overgevoelige patiënten zouden mogelijk meer profijt hebben van een andere behandeling 

(chirurgie, brachytherapie, of een lagere dosis radiotherapie gecombineerd met hyperthermie) 

en patiënten met een genetisch gunstig profiel kunnen zonder vermindering van kwaliteit van 

leven met een verhoogde bestralingsdosis worden behandeld resulterend in een hogere kans op 

tumor controle.  
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CONCLUSIE EN TOEKOMST 

Alle studies die in dit proefschrift zijn beschreven waren opgezet om mechanismen te 

onderzoeken die invloed hebben op de stralingsgevoeligheid, zowel in tumoren als in het 

normaal weefsel, met natuurlijk als uiteindelijke doel om de huidige stralingsbehandeling te 

verbeteren. De onmisbare rol van moleculaire processen betrokken bij het herstel van DNA-

schade komt in alle onderzoeken naar voren. Het gebruik van γ-H2AX verval ratio’s om zowel de 

gevoeligheid van de tumor voor straling als de ontwikkeling van normaal weefsel toxiciteit te 

voorspellen kan wellicht een geïndividualiseerde stralingsbehandeling mogelijk maken. Ook het 

modificeren van biologisch processen met behulp van hyperthermie of het blokkeren van herstel 

processen kan bijdragen aan een verbetering van de radiotherapie procedures. Mogelijk kunnen 

met behulp van deze target-therapieën kankercellen even effectief vernietigd worden bij een 

lagere stralingsdosis, waarbij minder normaal weefsel schade wordt veroorzaakt. Dit laatste is al 

aangetoond voor de behandeling met hyperthermie en is voornamelijk interessant voor 

patiënten met een hoger risico op late bijwerkingen na bestraling. De minder gevoelige 

patiënten kunnen wellicht met een hogere dosis worden bestraald, waardoor tumoren beter 

gecontroleerd kunnen worden. Voor een succesvolle verbetering van de huidige behandeling 

moet rekening gehouden worden met beide zijden van radiotherapie. Verbeteringen in 

tumorcontrole kunnen niet geïmplementeerd worden zonder rekening te houden met de 

gevolgen voor normaal weefsel toxiciteit.  
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DANKWOORD 

Dit was het dan, mijn promotieonderzoek! Al het werk van 4,5 jaar samen gebundeld in een 

mooi klein boekje, met elk hoofdstuk zo zijn eigen herinneringen, stress momenten en 

hoogtepunten. Die hoofdstukken en herinneringen waren er niet geweest zonder veel mensen 

om mij heen en daarom wil ik dit laatste (toch wel moeilijke) schrijven dan ook wijden aan alle 

mensen die mij geholpen hebben, op wat voor manier dan ook.  

 

Allereerst natuurlijk mijn baas en copromotor Klaas Franken. Lieve Klaas, ik weet dat je helemaal 

niet van al die zoetsappigheid houdt, maar ik moet je toch echt bedanken voor de afgelopen 

jaren. Ik heb zelfs in je eigen boekje gekeken hoe jij dan iedereen bedankt had, maar helaas: 

geen dankwoord! Dus hier krijg je het: dank je wel voor alles wat je me geleerd hebt over 

straling, foci, clonogene assays (zo zonde van de impact factor toen) en de gekke wereld van de 

wetenschap. Maar natuurlijk ook over van alles buiten de wetenschap: wat de lekkerste Texelse 

biertjes zijn (ik ga speciaal voor jou een borrelplek zoeken waar ze skuumkoppe schenken), het 

dovemansoren dieet van Maarten ’t Hart, dat je soms dingen los moet kunnen laten, vijf 

kinderen echt wel heel veel is en dat je altijd achter je voetbalclub moet blijven staan (zolang 

deze maar niet Ajax is). Ik heb met heel veel plezier bij je gewerkt en het (meestal) erg fijn 

gevonden dat ik zo mijn eigen weg kon gaan. Dat ik proefjes en ideeën mocht uitvoeren waar jij 

niet eens altijd in geloofde en onze discussies over de nodigde controles en resultaten. Veel 

gelachen om je maar vooral ook met je (als iemand je weer eens Frank noemde of je ietwat 

tactloze uitflappingen), en ik hoop dat we dit in de toekomst kunnen blijven doen. Hoe 

fantastisch dat er uiteindelijk toch echt een resultaat uit de Microarray kwam… Wat zou je toch 

zonder mij gemoeten hebben?  

 

Daarnaast was dit boekje natuurlijk ook niet tot stand gekomen zonder de hulp van mijn 

promotores Jan Paul Medema en Lukas Stalpers en copromotor Harry Vrieling. Jan Paul, bedankt 

voor alles wat je me hebt bijgebracht over onderzoek doen, dat je altijd kritisch moet blijven 

kijken naar je resultaten maar er vooral ook plezier in moet houden! De wil en drang om dingen 

nog verder uit te pluizen na jouw meetings hebben het werk echt beter gemaakt. Lukas, jij ook 

erg bedankt voor je hulp de afgelopen jaren door mij ook vooral het klinische belang niet te laten 

vergeten. Biopten, bloedjes, patiënten…zonder jou hadden we er nooit zoveel geïncludeerd. 

Mooie filosofische verhalen en geschiedenissen lessen in de koffiekamer, over de moeilijkheid 

van ‘Quality of Life’ scoren en de wetenschap was altijd leuk. Harry, we hebben elkaar niet veel 

gezien maar vond je hulp en input over de toxiciteit studie altijd erg fijn. Sorry dat we nooit naar 

Leiden zijn gekomen!  

Perry, super bedankt voor alle microarray analyses, statistische hulp maar ook voor het 

bijbrengen van geduld ;-). Dat geduld loont is waar gebleken, want de prospectieve studie is 

uiteindelijk toch een leuk stukje geworden! 

 

Verder wil ik ook graag de overige leden van mijn commissie bedanken, Prof. dr. C.R.N. Rasch, 

Prof. dr. R. Kanaar, Prof. dr. C.J.F. van Noorden, Prof. dr. J. Borst, Prof. dr. R.P. Coppes en dr. 

A.D. Bins, voor hun tijd voor het lezen, beoordelen en bediscussiëren van mijn manuscript.  
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Lieve LEXOR, wat ben je groot geworden sinds ik begonnen ben. Een hele rits mensen zijn 

voorbij gekomen en blijven komen, met nu zelfs verschillende eilandjes, kamers en kleuren. 

Laten we bij de R beginnen, want die stralen toch het meest (flauw flauw). Ons kleine groepje, 

Klaas, Hans, Roos, Arlene en ook nog even Suzanne in ons grote, rommelige lab. Waterbaden, 

stralingsbronnen, antieke lab attributen, troep, duizenden 6wells platen, duizenden foci glaasjes 

die we nooit mochten weggooien tijdens de schoonmaakdag en vooral ook duizenden 

studenten, juco’s of scholieren. Het is de laatste tijd echt al veel netter geworden, wat ze ook 

zeggen! Klaas neemt niet elke student zomaar meer aan, er zijn echt wel 50 vuilniszakken met 

spul de laatste keer weg gegaan en we hebben nu ook dankzij Roos een mooi, genummerd 

systeem. Suzanne, jij bent eigenlijk met mijn reis begonnen. Dank je wel dat ik in een lopende 

trein in kon stappen en jij al de eerste hordes van de studie had genomen. Mede daardoor was 

het mogelijk dat ik ook daadwerkelijk het follow-up eindpunt van alle 200 patiënten kon halen in 

de tijd!  

Lieve Arlene, mijn stralingsbuddy! Ondanks onze verschillen, had ik het niet zonder je gekund. Je 

snapte en deelde alle (soms ook wel leuke) frustraties over onze projecten, proeven, bazen en 

heb veel plezier met je gehad op meetings en congressen. Heerlijk om soms zonder uitleg over 

alles te kunnen praten. Veel succes met jouw laatste loodjes! Hans, dank voor je hulp met alles 

op het lab: bestellingen, verdunningen, stikstof en op het laatst mocht ik ook nog met je samen 

werken in het muizenhuis, dat maakte het compleet. Roos, ik was al even begonnen toen je 

terug kwam en vond je hulp meteen fijn. Lekker samen lymfocyten kweken, naar Duitsland voor 

mFISH wat nooit goed gewerkt heeft, en lekker kletsen over van alles en nog wat. Hoop dat je na 

Arlene en mij weer zo’n leuke PhD student als collega, veel geluk!  

 

When the LEXOR lounge was still an office and no red colored furniture existed… Felipe, Marco, 

Tijana, Helene, Lisette, Selcuk, Valeria, Cheryl, Dita and Evelyn, thank you for welcoming me in 

the group and showing me how to become a PhD student. Cheryl, even though you cheer for 

Ajax, you were always willing to help me with work, protocols, houses, etc. thanks! Ditaa candy-

eyes, you made me laugh with your little habbits and burger king in the morning, wish you all the 

best finishing up with a small mini-you. Evelyn, just a few days before me and you are done, I 

know you will do great! Helene and Lisette: thanks for all the movie nights, it was fun. Toen 

kwam Eva me versterken als newby in het lab, direct gezellig met je lach, emoties, verhalen en 

enorme kennis in het lab, bedankt! Kate, Saskia, Joan en Ronald: bedankt voor jullie hulp op het 

lab en gezelligheid tijdens de lunch, borrels en uitjes, was altijd weer leuk! Disco-dolly 

aanstichtster Kate, wanneer gaan we weer? Veronique, jammer dat jij naar ‘t andere kamertje 

moest, met je eerlijkheid, gezelligheid en altijd in voor een biertje (borrel B.V. sloeg volgens mij 

niet helemaal aan, maar het was een leuke poging ;-)). Jannekeee office-buuffie! Zo blij dat je 

dicht bij me wilde blijven zitten, mega gezellig. Gaat hoe dan ook helemaal goed komen met je 

promotie en projecten, je kan het! Remy, als enige man tussen toen nog al die vrouwen, wat 

hadden we je droge humor nodig af en toe... Je binnenkomst hier zal ik nooit vergeten, maar die 

computer liep ook echt wel mega traag ;-). Simone, thanks for all the doritos, jokes and breast 

cancer cells ! Joycie, je maakte de leuke verhalen waar toen je voor mij wel nieuw bij LEXOR 

binnen kwam, in voor borrels, partijtjes en ook nog enorm slim. Sander, bedankt dat ik altijd 
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vragen over de arrays mocht stellen! Maarten, ook uit Utrecht maar het minst vaak gelukt om 

samen met je in de trein te zitten, zo snel dat je was, maar als het lukte altijd lol, dank je wel!  

Ik begon achter jouw oude bureau Louis, dat kon alleen maar goed gaan. Al kende ik je toen 

alleen nog maar als die salsa-dansende Zeeuw van een congres na mijn eerste werkdag, nu weet 

ik dat je ook wel wat meer kan... Jeetje wat is jouw groep groot geworden! Vermeulen-group: 

Kristiaan, Salvo, Maria, Nicolas, Lisanne, Daniel and Sophie, thanks for all the (work) meetings 

and making LEXOR complete. Maartje, jij was er natuurlijk al eerder, een super leuk begin met 

het skiën tekende de jaren erna ;-) en Sanne, cola-date-buddy, je begon als m’n studentje bij 

Klaas en nu een echte collega, cool dat je er weer bij kwam! Stephanie bedankt voor alle leuke 

gesprekken en koffietjes. Prashanti, Aafke and Robin, the newbies: I wish you all the best the 

coming years, it will be fun! Aarthi, Cynthia en Gregor, dank jullie wel. People come and go: 

Michael, Raju, Elise, Tom, Tessa, Kieshen, Lidewij, thanks for all your help. 

 

Ook de studenten die ik heb mogen begeleiden moet ik niet vergeten: Yanaika, Giovanna, Ilja, 

Sanne, (Karin), Brenda en Dragana dank voor jullie werk en bijdrage aan mijn projecten. Hoop 

dat jullie het onderzoek leuk gevonden hebben, ik heb in ieder geval veel van jullie geleerd! 

 

Poe, wat wordt dit al een lang verhaal, en ik ben nog niet helemaal klaar. “Die onderzoekers van 

de andere kant” moet ik ook nog bedanken: Anna, Lotte, Stijn, Eelco, Caspar, Sophie, Gerben en 

Peter. Top dat ik tijdens de OOA retraite in jullie groepje werd opgenomen, heb het altijd erg 

gezellig gevonden! En Akke, leuk dat je het Enschede-team hier nog verder kwam versterken .  

Alle lieve mensen van de radiotherapie die geholpen hebben met de toxiciteitsstudie, biopten, 

bloed prikken, patiënten inclusie en statussen opzoeken, dank je wel!  

Die van boven…Prezmek, Lianne, Jan Stap en Ron, bedankt voor jullie hulp, ideeën en mooie 

microscoop plaatjes! Hoeveel uren en dagen ik wel niet achter de fluorescentie microscoop heb 

gezeten, ongelofelijk.  

Lieve γ-H2AX foci, ik hoop dat ik jullie nooit meer hoef te tellen!  

 

Lieve vriendinnetjes, ook jullie had ik niet willen missen tijdens deze rit! Alle etentjes, ski-

vakanties -daar ga ik-, uitjes, borrels, BBQs, klussen in huizen, boekenkast inrichten en weet ik 

veel wat nog meer in Utrecht (!), Eindhoven of Amsterdam, heeft me altijd kunnen afleiden en 

relativeren . Dank dat jullie mijn uren lange geklaag over publiceren, proeven, collega’s, werk 

wilde aanhoren en de lol die we samen hebben. Op nog vele jaren meer! En door jou ben ik 

straks ook nog helemaal in shape de 21ste, Lotte, thanks , wordt echt lachen de zaterdag erna. 

En lieve Jeroen, dank je wel hé! 

 

Mijn paranimfjes Anne en Inge. Lieve Anne, dat jij naast me zou staan bij mijn verdediging wist ik 

eigenlijk al 2 jaar geleden toen je hier kwam. Ik heb je daardoor niet eens fatsoenlijk gevraagd, 

sorry! Heb het echt heel leuk gevonden om samen met je te werken, een vriendin die je elke dag 

kan zien en lastig vallen, wie wil dat nou niet? Zal je echt missen bij mijn volgende baan! Succes 

met je eigen reis nog even, maar weet nu al dat er echt vette dingen uit je projecten gaan 

komen, dat kan niet anders met jou koppie . Inge, nog zo’n lekkere nerd als vriendin, die 

moest ik er natuurlijk ook bij hebben. Totaal ander lab, maar dezelfde onderzoeksperikelen, die 



Addendum 

 

 

164 

andere toch nooit helemaal begrijpen. Ben benieuwd naar jou mooie boekje straks. Thanks dat 

je mijn paranimf wil zijn! Gaan we volgende jaar wel naar de huldiging van PSV? En naar nog 

meer oranje wedstrijden ? 

 

Mijn zussen, Sanne en Elke, en die lieve zwagers, neefjes en nichtjes Emma, Mees, Tijn en Evi. 

(Marc, je kan me straks eindelijk geen student meer noemen) Thanks dat jullie er gewoon altijd 

zijn! Op een Sinterklaas met lange gedichten dit jaar!  

 

Papa en Mama, jullie zijn echt de beste. Altijd staan jullie klaar om te helpen, in Enschede, de 

campus of Basta!, Liverpool, Utrecht, of waar dan ook en jullie hebben me altijd gestimuleerd 

om te doen wat ik wilde. Sorry voor de tropenjaren toen ik klein was :-). Fuerteventura en 

Schotland met jullie apart zal ik nooit vergeten, laten we dat vaker doen.Toch de West Highland 

Way, Pap? Dank jullie wel voor alles! Ik hou van jullie.  

 

Lieve Jeroen, ik kon het toch niet echt bij “bedankt” laten!! Jij hebt nog wel het meeste van me 

aan moeten horen…Alhoewel, ik kreeg vaak max 5 min en dan moest het maar klaar zijn ;-) 

Onmogelijk! Het hielp me stiekem wel altijd! Thanks lieverd, ben harstikke blij met je en hoop 

nog vele leuke dingen samen te beleven! 
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Bregje van Oorschot was born on November 22th 1987 in Bergen op Zoom, the Netherlands. 

After graduating from high school at the Gymnasium ‘t Juvenaat in 2005, she moved all the way 

to Enschede to study Biomedical Engineering at the University of Twente. Enjoying the student 

life, she organized several activities, including the introduction week of her student association 

and she joined the promotion team of the study biomedical engineering. Her bachelor internship 

at the department of Tissue Regeneration, University of Twente in 2009 sparked her interest, 

besides engineering, in molecular biology. After her bachelor graduation in 2010, Bregje 

therefore enrolled in the Molecular, Cellular and Tissue Engineering Master program of her 

study. During the second year of her master, she spent 4 months at the Clinical Engineering 

department of the University of Liverpool to study the effect of different types of hydrogels on 

the respiratory burst in human neutrophils. Back in The Netherlands, she started her graduation 

internship at the Special Research Laboratory and developed a method to screen for mutations 

in Acute Myeloid Leukemia patients using High-Resolution Melting analysis. She obtained her 

Master’s degree in February 2012. After graduation, she pursued her interest in the field of 

oncology in the Laboratory of Experimental Oncology and Radiobiology at the Academic Medical 

Center in Amsterdam. From March 2012 until September 2016, she was a PhD student under the 

supervision of dr. N.A.P. Franken, dr. H. Vrieling, prof. dr. L.J.A. Stalpers and prof. dr. J.P. 

Medema. The result of her research on the effect of ionizing radiation in several types of cancer 

and normal tissues are described in this thesis.  


