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Dankwoord
De afgelopen jaren heb ik als zeer bijzonder ervaren, zeker ook vanwege de samenwerking 
met zoveel mensen die aan dit proefschrift hebben bijgedragen. Daarom wil ik hierbij 
iedereen bedanken. Een aantal mensen wil ik graag in het bijzonder bedanken.

Mijn promotor, Professor dr. W.P. Vandertop. Beste professor, ik ben u zeer dankbaar voor 
de mogelijkheden, het vertrouwen en de steun die ik de afgelopen jaren van u heb gekregen. 
Uw time management en scherpe blik zijn indrukwekkend. Ik zie er naar uit veel van u te 
mogen leren de komende jaren in de kliniek. 

Mijn promotor, Professor dr. C.J.F. Van Noorden. Beste Ron, vanaf het moment dat ik als 
student mijn eerste onderzoeksstage bij je liep 12 jaar geleden, waren er altijd je steun en 
enthousiasme. Wat fijn dat je betrokken was bij het neuro-oncologische onderzoek en dat 
we zodoende weer samen kwamen te werken. Ik heb het als een voorrecht gezien om van 
je te mogen leren, vooral het IDH1 project de afgelopen maanden was zeer bijzonder. 
Bedankt voor alles! 

Mijn co-promotor, Professor dr. S. Leenstra. Beste Sieger, dankzij jouw inspanningen was het 
mogelijk om aan dit promotietraject te beginnen, en daar ben ik je zeer erkentelijk voor. 
Ondanks mijn verblijf in Italië en jouw vertrek naar Tilburg, bleef je betrokken bij mijn 
onderzoek en werden de werkbesprekingen verplaatst naar Bussum. Dank hiervoor.

My co-promotor, Professor dr. A. Bardelli. Dear Alberto, I’d like to thank you for the 
opportunity to come to your lab. The stay was initially meant for five months, but time and 
projects passed by, and in the end the 27 months in your lab covered most of my research 
time. I learned so much from your enthusiasm, way of thinking and ‘the way it works in 
science’. It has been great pleasure learning from you, and I hope the collaboration will 
continue in the future with novel projects. 

Graag wil ik de commissieleden Prof. dr. F. Baas, Prof. dr. C.M.F. Dirven, Prof. dr. R. Fodde, 
Prof. dr. D.J. Richel en Prof. dr. D. Troost bedanken voor het lezen van het manuscript en de 
bereidheid zitting te nemen in de promotiecommissie. 

I’d like to thank all collaborators, Dr. Nello Cerrato, Dr. Pim French, Drs. Lonneke Gravendeel, 
Dr. Marcel Kool, Prof. dr. L. Tamagnone, Dr. Junia Penachioni, Dr. Milo Frattini,  
Dr. Monica Rodolfo, Prof. dr. A. Scarpa, Prof. dr. A. Marchetti and Prof. dr. M. Knowles, for 
their help and contributions to the various projects described in this thesis. In het bijzonder 
wil ik Dr. A.A. van Tilborg en Dr. T. Hulsebos bedanken voor de fijne samenwerking.  
Beste Angela, wat ben ik je nog altijd ontzettend dankbaar dat jij op een zondagavond een 
email stuurde naar Italië voor een eventuele samenwerking. Dank voor al je hulp bij het 
initiëren van het sequenceproject, het aanvragen van beurzen en alle andere dingen.  
Beste Theo, graag wil ik je bedanken voor je hulp bij het verzamelen van de DNA samples,  
je genetische adviezen en je hulp bij de manuscripten. 

Dankwoord
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The Bardelli-OGC group: Dear all, thank you so much for your help and friendships, it has 
been a great pleasure working with all of you! Monica, thank you so much for all your help 
with the various projects. I am still amazed by the fact how fast your sequences were always 
ready. Working together has been really fruitful and stimulating, furthermore, thank you so 
much for your friendship! I wish you all the best with your own thesis. Asha, thank you so 
much for your help to get me started with the mutation analyses, especially our collaborative 
project was great fun! I hope that you will come back to Europe soon! Sabrina, it has always 
amazed me that we, during our lunches, coffees, diners, weekends, trips and whatsoever, 
had so many things to talk about that we never talked about science. By the way, for this 
thesis you owe me 10 euros... Luca, thank you for our interesting (work) discussions and for 
introducing me into your lovely family. I wish you all the best with your scientific career! 
Carlo, thank you for your help with sequencing, statistics and for introducing me into your 
delicious uncle’s l’osteria. Mariangela, thank you for inviting me to your family in Napels,  
it was a really nice trip! Davide, you run to the neighbours… good luck anyhow with your 
project! Miriam, it would be great if you’d come to the Netherlands for your mouse.  
Federica, thank your for your critical comments to projects and manuscripts. Carlotta, thank 
you for all invisible background help of orders etc. Michela, thank you for great sequences 
and pasta. Steina, good luck with your ‘knock-in’. Elisa and Maurizio, my ‘favorite’ students, 
good luck with your graduation. The IRCC Sysops: Nino, Giorgio and especially Mario,  
thank you for all computer help and friendship. 

De afdeling Neurochirurgie: Professor Bosch, onder uw supervisie ben ik in 2003 met veel 
plezier op de afdeling komen werken. De collega’s, neurochirurgen en assistenten met wie 
ik al voor en tijdens het onderzoek heb samengewerkt. Drs. P.C.W. de Witt Hamer, beste 
Philip, dank voor je hulp, enthousiasme voor het vak en het onderzoek en vooral ook voor je 
adviezen. De collega’s die de afdeling de afgelopen jaren hebben versterkt, en waar ik nog 
nauwelijks mee heb samengewerkt, dank voor jullie aandacht tijdens de referaten die over 
mijn onderzoek gingen en voor wat betreft de kliniek: ik heb er heel veel zin in! De verpleging, 
dank voor jullie vraag wanneer ik nou eindelijk weer eens terug kom op de afdeling... ik kom 
eraan! Anne-Marie, dank voor je hulp bij het regelen van ‘onmogelijke’ afspraken.  
Het secretariaat, dank voor jullie hulp bij het verkrijgen van statussen en andere 
regeldingen.

De afdeling Celbiologie & Histologie: Allereerst Trees, ik weet niet hoe ik je kan bedanken 
voor al je correcties, hulp en steun, je bent een secretaresse uit duizenden! Mijn 
kamergenoten, Klazien en Wikky, dank voor jullie hulp bij het onderzoek, maar ook vooral 
voor jullie luisterend oor, lieve kaartjes en bloemetjes. Cars Gravemeijer en Jan Wormmeester 
dank voor de computersloten, scannetjes, figuren en alle andere dingen waar jullie mij mee 
hebben geholpen. Prof. dr. H. Spits, beste Hergen ik ben je zeer dankbaar dat ik mijn project 
in jouw lab mocht opstarten, helaas bleek dat de virussen niet goed in spheroïden 
terechtkwamen, waardoor mijn onderzoek van richting veranderde. Alle Celbiologie en Spits 
onderzoekers, dank voor jullie hulp en gezelligheid!

Dankwoord
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De afdeling Neuropathologie: Prof. dr. D. Troost, beste Dirk, bedankt voor het gebruik kunnen 
maken van de Brain Tumor Bank, je neuropathologische ondersteuning en je historische 
vakinhoudelijke verhalen. Dr. E. Aronica, beste Eleonora, dank voor je hulp bij het beoordelen 
van coupes. Karin, Sandra, Marja en Astrid bedankt voor jullie hulp, gezelligheid en 
lekkernijen. 

Graag wil ik de studenten Nadia Atai, Dominique Disseldorp, Denise Rijkeboer en Anton 
Vlootman die hun stage bij mij hebben gelopen, bedanken voor hun inzet en hulp bij het 
onderzoek. Succes met jullie toekomst.

In Italia: Famiglia Garis, Signora, Margherita, Loris, Mauro, Luca, Sabrina, Gigi e Samuele, 
siete la mia seconda famiglia, grazie mille per tutto! Meg, you have been of incredible 
support for me, thank you so much for not only being la vicina di casa, but more for your 
friendship. Flavia, Simona, Dory, Fabrizio, Cristina, Milly e Beppe, grazie mille per la vostra 
ospitalita, amicizia e per avermi insegnato la lingua e la cucina Italiana. Francesca e Sabrina, 
grazie mille per essere care amiche, abbiamo fatto le gite troppo belle e ne faremo ancora 
tante... A tutti gli altri amici, grazie per le gite in montagna, le serate insieme e la vostra 
amicizia!!

Het LWNO-i bestuur: Bas Idema en Annebet van der Meulen, ons eerste evement was zeer 
geslaagd! Dank voor de leuke afwisseling in het wetenschappelijke werk in de vorm van 
onze (skype, mits de verbinding het toeliet...) vergaderingen. 

Marian, wat ontzettend lief dat je de lay-out voor mijn proefschrift wilde doen. Ik vind dat 
we er iets super moois van hebben gemaakt, heel erg bedankt voor de vele uren die erin zijn 
gaan zitten! 

Lieve Annemarie en Marije, wat ben ik trots dat jullie mijn paranimfen willen zijn.
Annemarie, je betrokkenheid die zich uit in vele kaartjes, telefoontjes en tripjes naar Italië, 
bewonder ik enorm. Ik weet zeker dat deze eigenschap je ook zeer goed van pas komt bij de 
huisartsgeneeskunde. Wat is het fijn om te weten dat ik altijd bij jou en Paul aan kan kloppen! 
Dank voor jullie vriendschap en enorme steun met alles de afgelopen jaren en afgelopen 
weken in het bijzonder. 
Marije, vanaf de eerste dag in Amsterdam zijn we al vriendinnen. Jouw liefde en enthousiasme 
voor het onderzoek hebben mij zeker ook geïnspireerd in mijn eigen onderzoek. Ik vind het 
heel bijzonder dat je vond dat ik lang genoeg in Italië had gezeten en dat je me letterlijk 
kwam terughalen. Het waren een paar supergezellige afscheidsdagen. Dank voor al je hulp 
en steun, zonder jou had ik het niet zo gered! Vincent ook jij bedankt voor je vriendschap en 
gezellige avonden.

Verder wil ik iedereen bedanken die mij (meerdere keren) is komen opzoeken in Italië, ook 
voor alle telefoontjes, emailtjes en de bergen aan kaarten, super! 

Dankwoord
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Marlies, wat heerlijk dat we onze gemeenschappelijke liefde voor Italië kunnen delen, maar 
nog veel fijner dat we dat weer heerlijk ouderwets gezellig vanuit Amsterdam kunnen doen! 
Dank voor je hulp bij de correcties. Joost, wat kun jij toch een lieve berichtjes sturen op de 
juiste momenten. Nu een gelijktijdige promotiedip is uitgebleven, moeten we de fles whisky 
maar op een andere mooie avond aanbreken! Yasser, dank voor je altijd heerlijke relativerende 
opmerkingen, soms terzake doende, maar meestal niet en daarom des te beter. Andreas, 
wat ben je toch een supervriend! Lonneke, onze gemeenschappelijke liefde voor de bergen 
heeft al voor vele heerlijke vakanties gezorgd, dank! Josanne en Boudewijn, dank voor jullie 
bijzondere vriendschap. Aan de culinaire en vooral gezellige weekenden moeten we er snel 
weer een paar bijplakken. Lonny, altijd klaar met adviezen als ze weer eens nodig zijn, dank! 
Christien, Jojanneke, Josanne, Lonny en Marjolein, wat zijn onze dates toch altijd 
onvergetelijk... Charlotte en Fleur, wat was het ‘lotgenotencontact’ de afgelopen maanden 
gezellig, nu tijd voor andere leuke dingen! Alle andere vrienden en vriendinnen, dank voor 
jullie vriendschap en geduld de afgelopen jaren...ik hoop tot snel op de racefiets, in de 
roeiboot of op een terras!

Lieve Ger, wat ben ik blij met jou als grote kleine broertje. Wat hebben we samen een boel 
leuke dingen meegemaakt, vooral onze New York trips waren super. Ik denk dat we die 
traditie er maar in moeten houden. Ik hoop dat je snel bedenkt wat je het liefste wilt doet in 
je leven en eigenlijk besef ik steeds meer dat je dat al lang doet... Succes met al je plannen 
en ondernemingen!

Lieve pap en mam, het is niet zomaar dat dit proefschrift aan jullie is opgedragen. Ik weet 
niet hoe ik jullie ooit kan bedanken voor jullie oneindige en onvoorwaardelijke steun. Niets 
is jullie ooit te gek. De altijd nuchtere adviezen van papa, de eindeloze telefoongesprekken 
met mama en jullie bezoekjes in Italië en Amsterdam zijn van onschatbare waarde voor mij. 
Ik ben supertrots op jullie!
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