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Dankwoord

Ik kijk met heel veel plezier op mijn onderzoeksperiode terug. Dit heb ik mede 
te danken aan het onderzoeksteam om mij heen, dat bestond uit zeer gedreven 
en betrokken mensen, die mij veel geleerd hebben en mij te pas en te onpas 
ondersteund hebben. Ik had het niet beter kunnen treffen!

Prof. dr. S. Senan, Suresh, hartelijk dank voor alle moeite, begeleiding en 
steun die u in mij en mijn proefschrift heeft gestopt. De manier waarop u het 
onderzoek leidt maar ook uw geduld met mij is bewonderingswaardig. Ik had 
mij geen betere promotor kunnen wensen!

Prof. dr. B.J. Slotman, mede door u heb ik de kans gekregen om dit onderzoek 
te doen. Ondanks uw drukke schema, kwamen uw reacties bijna altijd per 
omgaande retour met een aantal wijze opmerkingen die het onderzoek ten 
goede kwamen. Dank voor de mogelijkheden en al uw hulp.

Dr. M. Dahele, Max, thank you so much for all your help and time. Your 
optimism and enthusiasm were a great motivation to keep me going. I admire 
your passion for oncology, so I am very grateful that you wanted to be my  
co-promotor. 

Frank, Niels en Patricia, jullie ook van harte bedankt voor al jullie hulp en 
expertise. Frank, je hebt heel wat geduld met me moeten hebben, maar ik ben 
blij dat ik met je heb kunnen werken. Ik heb veel van je geleerd. 

Prof. dr. H.M.W. Verheul, prof. dr. P. Poortmans, prof. dr. R. de Bree,  
dr. A.M. Dingemans, dr. J.G.J.V. Aerts en dr. W.F. Verbakel, hartelijk dank voor het 
bekijken van mijn dissertatie. Helaas kunnen twee van u niet bij de verdediging 
zelf zijn, maar gelukkig hebben we dr. D.A. Palma en dr. J. Buter bereid gevonden 
om die plek in te vullen. Ik kijk er naar uit om tijdens de verdediging met u van 
gedachten te kunnen wisselen.

Eva en Femke, ondertussen zijn jullie beide mijn ‘baas’, maar jullie begonnen 
als mijn collega’s. Jullie waren de eerste die ik op de afdeling sprak over wel of 
niet onderzoek doen bij de radiotherapie en jullie hebben me beide vergezeld 
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tijdens mijn buitenlandse congressen. Ik wil jullie bedanken voor jullie steun 
en vriendschap tijdens deze periode en ben heel blij dat jullie mij straks ook als 
paranimf komen ondersteunen op het podium.

Dear Naomi, Sasha, Chin Loon, Jim, Alex, Alex en Danique. Thank you all for 
your support en all the laughs that we had in the research-room! Some of you 
already have your PhD, others will follow soon. I wish you all the best of luck.

Mijn lieve collegaatjes bij de radiotherapie. Dank voor al jullie steun en begrip. 
Ben blij dat ik in dit arts-assistenten team deel mag nemen, had me geen betere 
collegae kunnen wensen.

Ik had deze dissertatie natuurlijk ook niet tot stand kunnen brengen zonder 
de support van thuis. Pap en mam, dank voor jullie onvoorwaardelijke liefde, 
steun en raad. Dé en Arthur, ook jullie zijn er altijd voor me en ondertussen is 
ons gezin natuurlijk uitgebreid met Jeroen, Elisa, Gwen en Eli en Sam en Max. 
Daarnaast mogen Oma, tante Josée en wijlen oom Ben ook niet in dit rijtje 
ontbreken.

Naast mijn eigen familie ben ik gezegend met een geweldige schoonfamilie 
en een aantal goede vrienden die ik ook als familie beschouw. Carry en Bertil, 
Hans en Linda, Jennique, Xander en Dominique, Ton en Jet, maar ook Timna, 
Jacqueline en Marc, dank voor jullie jarenlange vriendschap en steun. En 
natuurlijk ook al mijn andere vriendjes en vriendinnetjes dank voor de, vaak al 
jarenlange, vriendschap.

En last but certainly not least, of zoals ik het liever zeg: je moet het beste voor 
het laatst bewaren. Mijn lieve Jeroen, woorden schieten tekort in mijn dank aan 
jou. Dank voor al je steun en liefde. Ik hou zielsveel van je..


