
    

 Dankwoord 

 

Een dankwoord is het meest gelezen onderdeel van het proefschrift. Dat lijkt onterecht, omdat de 

meeste tijd is besteed aan de studieresultaten en bijbehorende publicaties. Natuurlijk hoop ik dat de 

medische wereld een heel klein stukje wijzer is geworden met de resultaten van mijn 

promotieonderzoek, maar ik zag de afgelopen periode evengoed als een uitgelezen kans om als persoon 

te ontwikkelen. Deze groei valt niet te vertalen naar een p waarde, maar heeft plaatsgevonden dankzij 

alle mensen die mij hebben geholpen of op een andere manier hebben gesteund.  

Ten eerste mijn (co)promotoren Prof. dr. B. Ylstra, Prof. dr. J.J. Heimans, Prof. dr. P. Wesseling en Dr. 

J.C. Reijneveld zij hebben mij het nodige vertrouwen gegeven en zo nu en dan bijgestuurd.  

Bauke, jouw enthousiasme werkt aanstekelijk. Je hebt mij geleerd om met overtuiging aan een studie te 

werken, zonder teveel beren op de weg te zien. Inhoudelijk heb je dankzij je brede kennis binnen het 

oncologisch veld een creatieve kijk gehad op ons onderzoek naar LGG en GNT. Presentaties geven heb je 

tot een kunst verheven, het was daarom altijd fijn om deze samen te kunnen voorbereiden. Ik heb me 

altijd vrij gevoeld tijdens de onderzoeksperiode en dat gevoel werd versterkt door je persoonlijke 

betrokkenheid.  

Jan, ik bewonder je vermogen om tijdens onderzoeksbesprekingen de kern van een technisch verhaal te 

kunnen verwoorden om vervolgens direct een klinische vertaling te benoemen. Je bent in mijn ogen de 

pater familias van de neuro-oncologie. Zo was je, ondanks je brede takenpakket, goed op de hoogte van 

mijn vorderingen. Met jouw positieve feedback heb je mijn zelfvertrouwen doen groeien. Verder is 

dankzij je vriendelijke doch dringend advies om dit proefschrift in de zomer van 2015 af te ronden, het 

boekje nu af. Oók daar ben ik je dankbaar voor.  

Pieter, jij hebt mij wegwijs gemaakt in de classificatie van hersentumoren. Zeer geduldig was je tijdens 

het reviseren van de 100 LGG samples. Ik voel me vereerd dat we er zoveel samen hebben kunnen 

bekijken. Als patholoog heb je de moleculaire markers omarmd en je draagt de voordelen uit naar 

iedereen die het maar wil horen. Je oog voor detail komt ook naar voren in het reviseren van teksten. 

Geen zin is vaag gebleven dankzij de, in de kalmerende kleur groen geschreven, revisies die je tijdens de 

treinritten van en naar Amsterdam hebt gemaakt. De waardering die je hebt getoond voor mijn 

functioneren als onderzoeker en je eigen brede kennis hebben mij gestimuleerd om mijn uiterste best te 

doen. 

Jaap, jij bent de brug tussen kliniek en wetenschap binnen het Hersentumorcentrum Amsterdam. Je 

ambitie om de neuro-oncologie binnen het VUmc groot te houden werkt aanstekelijk en voor mij ben je 

een voorbeeld om efficient én heel secuur te werken. Tijdens het onderzoek ben je continu nauw 

betrokken geweest en je concrete adviezen hebben ingewikkelde situaties gesimplificeerd. Inhoudelijk 

ben je belangrijk geweest voor het project, voor de klinische data maar ook voor de interpretatie van de 

tumor biologie. Bedankt voor alles. 



In addition, I would like to express my gratitude to our international collaborators Prof. J. Costello, Prof. 

dr. A. Idbaih, Dr. A. Alentorn and Prof. dr. R. Verhaak. 

Dear Joe, thank you for the opportunity to work at your laboratory. You have made me feel very much 

at home in Hellen Diller, and not only because of the two (!) welcoming lunches. During my time in San 

Francisco, I have been able to learn many new aspects of molecular neuro-oncology and tumor 

evolution. Your approach to scientific research has been an inspiration to me, because of your 

comprehensive knowledge and accuracy, combined with kindness. The relaxed atmosphere you have 

created in the Costello laboratory stimulates hard work, and I hope to hold on to this work ethos. I 

would like to use this paragraph also to thank the other members of the group: Tali, Brett, Shaun, 

Chibo, Rob, Ravi, Jeff, Robin and Dan, your humor and patience have made work in the lab so much fun 

for me. I enjoyed the endless conversations about coffee, coffee machines and burritos and I suggest 

our next meeting takes place in the Anchor Steam brewery. 

Dear Ahmed and Agusti, our collaboration started with a Nexus course in Amsterdam when we found 

out our projects were very much alike. It has been a pleasure working with such a reliable group and 

sharing data and results. Ahmed, I would like to thank you also for your time; I am glad you were a 

member of the reading committee and plan to attend the defense. Agusti, I have enjoyed our contact 

and it was nice to share experiences as ‘a medical doctor in the lab’. I look forward to our future 

collaborations. 

Beste Roel, bedankt voor het meedenken over het 10q stuk en de intepretatie van de TCGA data. Ik ben 

vereerd dat je bij de verdediging aanwezig wilt zijn. 

Overige leden van de leescommissie Prof. dr. E. Aronica, Prof. dr. S. Linn, Dr. M. Kouwenhoven, Dr. 

A.M.E. Walenkamp en Prof. dr. T. Würdinger hartelijk dank voor het lezen van mijn proefschrift en jullie 

aanwezigheid bij de aanstaande verdediging.  

Ook binnen Nederland heb ik kunnen samenwerken met veel onderzoekers en clinici. 

Beste Eleonora en Avanita, onze eigen VUmc-AMC alliantie voor de GNT en LGG projecten was intensief 

en prettig. Op persoonlijk vlak konden we het altijd goed vinden en dankzij het bundelen van onze 

kennis hebben we mooie resultaten bereikt.  

Voor het cohort van LGG patiёnten hebben we materiaal en klinische informatie kunnen gebruiken van 

vijf ziekenhuizen in Nederland. Ik wil de betrokkenen die nog niet in bovenstaande tekst zijn genoemd 

hartelijk danken voor hun medewerking: Dr. G.N. Beute en Drs. R. Fleischeuer van het St. Elisabeth 

ziekenhuis te Tilburg, Dr. W.A. van den Brink en Dr. M. Havenith van de Isala Klinieken te Zwolle, en Dr. 

A.M. Gijtenbeek van het Radboud UMC te Nijmegen. 

Overige collega´s van de neuro-oncologie onderzoeksgroep Hersentumorcentrum Amsterdam Dr. T.J. 

Postma, Prof. dr. M. Taphoorn, Prof. dr. M. Klein en Wilmy Cleijne veel dank voor jullie steun en 

adviezen tijdens de besprekingen, maar ook voor de gezelligheid bij alle diners en congressen. Collega’s 

van 1F e.o.: Eefje Sizoo, Femke Froklage, Marjolein de Groot, Edwin van Dellen, David van 



Nieuwenhuizen, Johan Koekkoek, Linda Douw, Linda Dirven, Florien Boele, Sanne Driessen en Nik Sol  

ik heb genoten van alle broodjes kroket, cappuccino’s en app-sessies van de afgelopen jaren.  

Ik kijk terug op een mooie tijd in het CCA, met in het bijzonder de Micro Array Facility, later omgedoopt 

tot Tumor Genome Analysis Core. Ik voelde me thuis in deze mannen-groep. Eerst mijn kamergenoten. 

Jullie zijn een grote steun geweest in deze periode waarin ik onbekend terrein heb verkend. Dirk van 

Essen, zonder jouw expertise in het lab was het LGG project nooit van de grond gekomen. Wat zit er 

deze week in het groentenpakket? Ilari Scheinin (inmiddels spreek je vloeiend Nederlands en anders 

gebruik je Google translate), je stond altijd paraat om de opbouw van een script opnieuw uit te leggen. 

Zonder Dropbox had ons project er heel anders uit gezien! Daoud Sie, ik bewonder je geduld en 

hulpvaardigheid, en heb veel geleerd van je uitleg over de moleculaire biologie. Paul van Eijk, Oscar 

Krijgsman, Mattias Mendeville, Martijn Cordes, Francois Rustenburg en Josien Haan ook bedankt voor 

jullie bijdragen aan het onderzoek, persoonlijke interesse en natuurlijk de gezelligheid! Prof. dr. M.A. 

van de Wiel, beste Mark, je adviezen over de statistiek van de LGG studies zijn erg waardevol geweest, 

bedankt hiervoor. 

De afgelopen twee jaar heb ik als arts-assistent op de afdeling Neurologie gewerkt. Het werk bevalt erg 

goed en deze tevredenheid is voor een groot deel te danken aan alle fijne collega’s. Ik kijk uit naar de 

komende jaren. 

Remco Molenaar en Mark de Gooijer, collega-bestuursleden van de LWNOi. We vormen een 

gebalanceerd team en ik kijk uit naar de toekomstige bijeenkomsten. 

Dan het thuisfront: 

Lieve vrienden en vriendinnen bedankt voor de interesse in mijn werk, maar vooral voor de welkome 

afleiding. Femke, mijn favoriete nichtje. Annemieke en Annemarijn, waar we ook wonen, de roots (of 

beter gezegd ‘Route’) blijven bestaan. Lief VISHNU 2002, het doet me veel om te zien hoe we ook in 

afwezigheid van tapje 9 zo hecht zijn gebleven. Dan het ‘geneeskunde-groepje’ (AMC 2001), Max, Geert 

en Quinten (Os, jij bent zo aan de beurt) wie had destijds kunnen bedenken dat iedereen goed terecht 

zou komen. De pre- en posttentamen feestjes zal ik nooit vergeten. Nienke en Esther, zonder jullie was 

ik niet zo’n gelukkig mens geweest. Wat ben ik blij met onze vriendschap.  

De Kirzners & Company; ik prijs me gelukkig met zo’n fijne schoonfamilie. Wat is het bijzonder om met 

z’n allen in dat mooie huis aan de Vijzel te wonen. Ik kijk uit naar de volgende spaghetti bolo op zondag. 

Lieve Tsale en Lorraine, ik heb me altijd erg gesteund gevoeld door jullie waardering voor mijn carrière, 

en de interesse in de vorderingen van mijn onderzoek. Lieve Jamie en Ad, jullie lengte compenseren 

jullie dubbel en dwars door alle warmte die jullie uitstralen. Ik hoop dat we nog vele uren gaan tafelen in 

de toekomst. 

Lieve papa en mama, met jullie onvoorwaardelijke liefde en betrokkenheid voor familie en vrienden zijn 

jullie voor mij een voorbeeld van hoe ik in het leven hoop te staan. Ik sta nu op het punt om de graad 

van doctor te behalen, dat is voor een groot deel te danken aan jullie continue stimulans om altijd je 

uiterste best te doen (en aan de vele Hong Kong gehaktkoekjes). 



Mijn broers, alias de drie paranimfen. Olivier, als oudste broer ben je gelijk het meest beschermend en 

heel erg lief. Je vlotte babbel is je andere troef, het is jammer dat jij zo niet het woord voor mij kan 

doen. Anders, de ervaringsdeskundige met nuttige suggesties. Je overziet een complexe situatie 

vliegensvlug en maakt me altijd aan het lachen. Vincent, de aanpakker en trouwe hond. Van biertjes bij 

Heerenplein naar een Stokke stoel van Marktplaats, altijd sta je voor me klaar. Samen met Marije, 

Marielle, Merel én natuurlijk de zeven van Thuijltjes is iedere verjaardag en vakantie met de familie 

weer een feest. 

Osne, vele uren hebben we gediscussieerd over de inhoud van dit boekje. Soms had je gelijk. Na jaren 

samen in Amsterdam ging je met mee naar San Francisco, wat een bijzondere tijd hebben we daar 

beleeft! Nu is een nieuw avontuur begonnen. Minke en jij zijn zonder twijfel het mooiste wat mij in mijn 

leven is overkomen. 
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