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Dankwoord d 

Ditt proefschrift is het resultaat van verschillende studies die allen uitgevoerd zijn in het 
Nederlandss Kanker Instituut/ Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. Op deze plaats wil ik 
iedereenn bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit proefschrift. 
Datt zijn er velen geweest. Zonder anderen tekort te doen, wil ik een aantal mensen in het 
bijzonderr noemen. 

Inn de eerste plaats gaat mijn dank uit naar de patiënten die door deelname aan de diverse 
studiess hun gegevens beschikbaar hebben gesteld voor de analyses in dit proefschrift. Zonder 
hunn inzet was dit proefschrift niet mogelijk geweest. 

Mij nn promotor en opleider, Prof. Dr. S. Rodenhuis, wil ik graag bedanken voor zijn tomeloze 
inzett om dit proefschrift tot een goed einde te brengen. Beste Sjoerd, jouw scherpe en vaak 
kritischee opmerkingen brachten mij wel eens tot wanhoop, maar resulteerden altijd in een 
verbeteringg van het manuscript. De correcties werden met opvallende snelheid en efficiëntie 
uitgevoerd.. Als ik dacht een artikel even "kwijt"t e zijn, lag het de volgende dag alweer in mijn 
postvakjee met genoeg commentaar om de week weer te vullen. Bedankt voor je inspirerende 
begeleiding.. Ik heb veel van je geleerd. 

Prof.Prof. dr. MJ. van de Vijver wil ik noemen voor zijn bijdrage aan de analyse van de preparaten 
vann het tumorweefsel van de patiënten in enkele studies (hoofstuk 3 en 8). Beste Mare, naast 
dee hulp bij het interpreteren van de uitslagen, was ook jouw commentaar op de artikelen van 
grotee waarde. 
PetraPetra Kristel, pathologisch anatomisch analiste, heeft de topoisomerase II alpha bepalingen 
verrichtt (hoofdstuk 8). Petra, bedankt voor het tijdrovende werk datje hebt verricht. 

Dee mensen van het trialbureau en de wetenschappelijke administratie wil ik bedanken voor de 
hulpp bij het zoeken van alle studiegegevens. H. van Tinteren en N. Antonini, statistici, waren 
onmisbaarr voor de statistische bewerkingen van de data. Harm en Ninja, met julli e hulp werd 
dee brij van gegevens omgevormd tot een geordend geheel van strakke lijnen en tabellen. 
Hartelijkk dank.7bny van de Velde wil ik apart noemen voor zijn hulp bij het opzetten van een 
handigee database en Ing rid Mandjes voor haar adviezen bij het maken van de formulieren voor 
dee database. Bedankt voor de plezierige samenwerking. 

Dee "beenmergcoördinatoren" van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (AvL) hebben de 
patiëntenn die deelnamen aan de studies intensief begeleid tijdens het transplantatie traject. 
Daarnaastt hebben zij een deel van de patiëntengegevens verzameld. Marjo, Gisela (inmiddels 
niett meer werkzaam in het AvL) en Wilma, julli e nauwgezette registratie heeft mij veel 
monnikenwerkk in het archief bespaard. Het was gezellig om met julli e samen te werken. 
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Dee nog niet genoemde mede-auteurs van de diverse artikelen (Joke Baars, Jan Schornagel, 
BertBert de Gast, Ian Faneyte , Hans Peterse, Otilia Dalesio, Emile Rutgers en Jos Beijnen) wil ik 
bedankenn voor hun bijdragen aan de ontwikkeling van de diverse manuscripten tot "echte 
artikels". . 
MaartjeMaartje de Boer, medisch student heeft in het kader van de wetenschappelijk stage van de 
opleidingg Geneeskunde een belangrijke bijdrage geleverd aan hoofdstuk 7. Maartje, hartelijk 
dank,...enn je naam staat in "Pubmed". 

Hett grootste deel van de werkzaamheden voor dit proefschrift heeft plaatsgevonden tijdens de 
specialisatiee tot oncoloog in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (AvL). Het was een 
gezelligee tijd. Ik wil dan ook alle collegae internisten- de "fellows oncologie" [Jan, Gerty, 
Bart,Bart, Alex, Marie-Cecile, Mariëlle, Manneke, Philomeen, Sabine, Martijn, Helgi, Laurence, 
Rianne,Rianne, Emine ), arts-assistenten, (research)verpleegkundigen en overige medewerkers 
bedankenn voor de prettige samenwerking. Het secretariaat medische oncologie van het AvL, 
inn het bijzonder Karin en Priscilla, wil ik apart bedanken voor de hulp met de voorbereiding 
(stapelss statussen op julli e kamer) en afwerking (het printen) van de artikelen. 

Dee leden van de promotiecommissie: Prof dr. D. Richel, Prof dr.F.S. van Dam, Prof dr. B.B. 
Kroon,Kroon, Prof dr. M.J.M, van Oers, Prof dr. E. van der Wall ben ik zeer erkentelijk voor 
beoordelingg van het manuscript. 

Dee internisten uit IJsselmeerziekenhuizen te Lelystad wil ik bedanken voor de ruimte die ze 
mijj  gegeven hebben om aan mijn proefschrift te kunnen werken. Het was plezierig om met 
julli ee te werken. 
Dee maatschap Interne geneeskunde in het Spaarne ziekenhuis bedank ik voor het begrip en de 
morelee steun bij de laatste loodjes van dit boekje. 

SheenaSheena Barker, thank you for your helpful comments on some parts of the thesis. 

PeterPeter van Oostzanen, kunstenaar, bedank ik voor de toestemming om het schilderij voor de 
omslagg te gebruiken. Ruud Waalewijn, vriend en grafisch ontwerper, ji j hebt dit schilderij 
vakkundigg bewerkt tot een omslag voor dit boekje, maar bovenal ben ik je dankbaar voor de 
hulpp bij de layout van dit boekje. 

MijnMijn  ouders wil ik bedanken voor alle steun, vroeger tijdens het studeren en nu nog steeds bij 
hett maken van dit proefschrift. Mijn schoonouders wil ik bedanken voor alle hulp en 
belangstellingg tijdens het hele traject dat tot dit boekje heeft geleid. Samen met mijn ouders 
hebbenn jullie, tot grote vreugde van de 'kleintjes', de extra oppas verzorgd. 
Pap,, Mam, Harry en Ria, bedankt. 
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EllyElly en Yvonne, lieve zussen, altijd luisterend oor dan wel commentaar.Yvonne, het is logisch 
datt ji j als "deskundige" mijn paranimf bent. Thea, leuk datje nu mijn paranimf wilt zijn, maar 
eigenlijkk zijn we al paranimfen sinds de lagere school. 
LieveLieve Timo en Manou, julli e onbezonnen vrolijkheid plaatst alles weer in perspectief. 
Kinderlogicaa is de basis van ieder proefschrift. 
LieveLieve Joeri, de 'laptop' is weer vrij voor "motorracing". 
LieveLieve Huub, eindelijk meer tijd voor het nieuwe project: 
hett huisje, de (blij)boompjes en de'^eestjes". 
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