
I am among those who think that 
science has great beauty. A scientist 
in his laboratory is not only a 
technician: he is also a child placed 
before natural phenomena which 
impress him like a fairy tale

Marie Curie (1867 – 1934)
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Femke Froklage was born on July 28th 1981 in Wateringen, the Netherlands. After 
graduating from secondary education (VWO) at the Jan van Egmondcollege in Purme-
rend in 1999 she commenced the studies of Medical Informatics at the University of 
Amsterdam (UvA) and got her propaedeutics. Then she took up the studies of Medicine 
at the UvA in 2000. As part of her medical training she did a research internship in the 
department of Medical Oncology at the Netherlands Cancer Institute (NKI) / Antonie 
van Leeuwenhoekziekenhuis (AvL) in Amsterdam (“High-dose chemotherapy with periph-
eral stem cell transplantation in metastatic breast cancer. Predictive value of molecular and 
clinical determinants on outcome”). During this research internship her enthusiasm for 
clinical research increased. She graduated from the UvA in 2004 as Master of Science 
and, after 2 years of internship, as Doctor in Medicine (MD) at the end of 2006. Following 
up on this, she worked as a resident in the departments of Neurology and Neurosurgery 
at the Medical Center of Alkmaar (MCA).

In September 2008 she started as a PhD student to evaluate the role of blood-brain 
barrier efflux transporters as a safeguard of the brain and the ensuing consequences of 
altered functioning of these transporters. These alterations may lead to drug resistance 
or central neurotoxicity. This PhD project was a collaboration of the departments of Neu-
rology and Radiology and Nuclear Medicine at the VU University Medical Center (VUmc) 
in Amsterdam and the Dutch Foundation of Epilepsy Institutions (SEIN) in Heemstede. 
This research was supervised by prof. dr. A.A. Lammertsma, prof. dr. J.J. Heimans, dr. 
J.C. Reijneveld and dr. R.A. Voskuyl. Part of the studies described in this dissertation 
concerned a subproject of EURIPIDES (European Research initiative to develop Imaging 
Probes for early In-vivo Diagnosis and Evaluation of response to therapeutic Substances). 
The consortium of EURIPIDES consisted of 14 European organizations. During her 
research period, she also participated in patient care at the general Neurology depart-
ment and outpatient Neuro-Oncology clinic and was also involved in other research at 
the departments of Neurology and Radiology and Nuclear Medicine at the VUmc. The 
latter resulted in several publications apart from this dissertation. In 2011-2014 she was 
a board member of the Dutch Working Group Neuro-Oncology investigators (LWNO-i).

In April 2013 she started working as a physician at the department of Radiation Oncol-
ogy at the VUmc, and in July 2013 she commenced a residency program in order to 
become a Radiation Oncologist.

Femke lives in Amsterdam together with her partner Joris and their two sons Tieme 
(2012) and Stef (2014).
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Femke Froklage werd geboren op 28 juli 1981 te Wateringen. Nadat zij in 1999 haar VWO 
had afgerond aan het Jan van Egmondcollege te Purmerend, begon zij met de studie 
Medische Informatiekunde aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en behaalde haar 
propedeuse. Vervolgens werd zij ingeloot voor de studie Geneeskunde aan de UvA. 
Als onderdeel van haar opleiding deed zij een wetenschappelijke stage bij de afdeling 
Medische Oncologie van het Nederlandse Kanker Instituut (NKI) / Antonie van Leeu-
wenhoekziekenhuis (AvL) te Amsterdam (“High-dose chemotherapy with peripheral stem 
cell transplantation in metastatic breast cancer. Predictive value of molecular and clinical 
determinants on outcome”). Tijdens deze stage nam haar enthousiasme voor klinisch we-
tenschappelijk onderzoek toe. In 2004 behaalde zij haar doctoraal examen, en twee jaar 
later, na het afronden van de coschappen, ook haar basisarts diploma. Hierna werkte zij 
als basisarts op de afdelingen Neurologie en Neurochirurgie van het Medisch Centrum 
Alkmaar (MCA).

In september 2008 ving het promotietraject aan, wat zich richtte op het evalueren van 
de rol van bloed-hersen barrière efflux transporters als bescherming van de hersenen 
en de consequenties van veranderd functioneren van deze transporters. Deze veran-
deringen zouden kunnen leiden tot farmacoresistentie of tot centrale neurotoxiciteit. 
Dit promotie traject vond plaats als samenwerkingsverband tussen de afdelingen Neu-
rologie en Radiologie en Nucleaire geneeskunde van het VU medisch centrum (VUmc) 
te Amsterdam en Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) te Heemstede. Het 
traject werd gesuperviseerd door prof. dr. A.A. Lammertsma, prof. dr. J.J. Heimans, dr. J.C. 
Reijneveld en dr. R.A. Voskuyl. Een deel van dit proefschrift bestond uit een subproject 
van EURIPIDES (European Research initiative to develop Imaging Probes for early In-vivo 
Diagnosis and Evaluation of response to therapeutic Substances). Het consortium van 
EURIPIDES bestond uit 14 Europese organisaties. Gedurende haar onderzoeksperiode, 
nam zij deel aan kliniekwerkzaamheden op de afdeling Neurologie en werkte zij op de 
polikliniek Neuro-oncologie. Daarnaast was zij betrokken bij ander wetenschappelijk 
onderzoek op de afdelingen Neurologie en Radiologie en Nucleaire geneeskunde van 
het VUmc. Laatstgenoemde resulteerde in enkele publicaties buiten dit proefschrift 
om. In 2011-2014 was zij bestuurslid van de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie 
investigators (LWNO-i).

In april 2013 startte zij als arts (ANIOS) op de afdeling Radiotherapie van het VUmc, en 
sinds juli 2013 is zij in opleiding tot Radiotherapeut-Oncoloog.

Femke woont samen met Joris en hun twee zonen Tieme (2012) en Stef (2014) in 
Amsterdam.
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dAnKWoord

Ruim 7 jaar geleden stapte ik in het grote wetenschappelijke avontuur dat promotieon-
derzoek heet, en ja, de aanhouder wint, want hier is ie dan: het proefschrift! En dit had 
ik niet voor elkaar gekregen zonder de moeite, de tijd, de energie, de creativiteit, het 
enthousiasme en de steun van vele mensen. Mijn dank is dan ook zeer groot! Een aantal 
van deze personen wil ik in het bijzonder bedanken.

Allereerst heel veel dank aan de mensen met epilepsie en/of een kwaadaardige hersen-
tumor en de gezonde vrijwilligers die hebben deelgenomen aan de studies. Zonder u 
was dit proefschrift nooit tot stand gekomen!

Prof. dr. A.A. Lammertsma, beste Adriaan, dank voor het vertrouwen dat je me schonk 
door mij als PhD student te laten starten op dit “ver van mijn bed” onderwerp. Ik heb veel 
van je geleerd. Jouw begeleiding, sturing, geduld en eerlijke en kritische blik waren voor 
mij van grote waarde.

Prof. dr. J.J. Heimans, beste Jan, dank voor het vertrouwen en de steun die je altijd hebt 
gehad en gegeven, ook in tijden van tegenslagen, zoals toen we eindeloos moesten 
wachten op een document uit India en het onderzoek dus niet van start kon gaan en 
het geduld dat we moesten hebben om temozolomide gelabeld te krijgen (lees: 2 jaar 
geduld). Steeds dacht je mee met oplossingen en maakte je je hard voor zaken om het 
onderzoek tot slagen te brengen. Je deur stond altijd voor me open en dat feit alleen 
al was voor mij van grote waarde. Ook als arts heb ik veel van je geleerd, je bent een 
betrokken, zeer vriendelijke dokter die rust en vertrouwen naar zijn patiënten uitstraalt 
met enorm veel kennis, een voorrecht om als supervisor te mogen hebben gehad.

Dr. J.C. Reijneveld, beste Jaap, ook jou wil ik ontzettend bedanken voor je vertrouwen, 
tijd, geduld, het rijdend weten te houden van onze onderzoeks-trein. Daarnaast ben 
ik trots op je dat het je gelukt is om je, net als ik, al die PET materie eigen te maken, 
terwijl je dit tegelijkertijd ook deed voor de MEG materie, de pathologie studies, het 
neuropsychologisch onderzoek etc. waar je bij betrokken bent. Ook de ruimte en mid-
delen die je beschikbaar stelde om de neuro-oncologie projecten te kunnen doen heb 
ik enorm gewaardeerd.

Dr. R.A. Voskuyl, beste Rob, wat hebben we veel meegemaakt de afgelopen jaren, zowel 
hele vrolijke als erg verdrietige tijden. Jij was en bent er altijd voor mij en ik hoop dat 
je dat omgekeerd ook zo ervaart en hebt ervaren. Zowel op wetenschappelijk gebied 
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maar ook als mens heb ik veel van je geleerd en het was dan ook een voorrecht om 
met je samen te mogen werken. Ik wens je alle geluk in de toekomst, samen met Gaia, 
en ik hoop dat we contact houden in de toekomst. Je bent immers door de kinderen 
omgedoopt tot “opa Rob”.

Beste commissieleden, prof. dr. N.H. Hendrikse, prof. dr. R. Boellaard, dr. E.C.M. de Lange, 
dr. S. Schagen en dr. T.J. Postma, dank voor jullie deelname in de leescommissie. Ieder 
van jullie heef een grote expertise op 1 of meer onderzoeksgebieden die dit proefschrift 
beslaan en ik ben dan ook zeer vereerd dat jullie de moeite hebben genomen om dit 
proefschrift te beoordelen. Dear prof. dr. L. Sander, thank you for your willingness to 
act as a member of the reading committee and I am honored with your presence at the 
defense.

Mijn 1F-roomies: Douwwie, Marjolein Shine Keppra de Groot, Eefje Sizoeoe, Edje alias de 
kamerkleuter. Ik ben trots dat ons kamerproject opgenomen is in dit proefschrift. Dank 
dat ik het mocht uitwerken en opschrijven. Dank voor de leuke tijd, de peptalk bij tegen-
slagen en natuurlijk alle tips wat betreft de statistiek. Ik heb goede herinnering aan onze 
leuke tijd, zowel op 1F (met o.a. de brownie points, het tapdansen, het sinterklaasspel, 
de unicorn en onze wall of fame), maar ook daarbuiten (onze Darcy days, de Efteling, 
onze kortdurende tenniscarrière in de vroege ochtend voor werktijd etc). Hangt het 
‘kunstobject’ nog steeds in de neurologie conferentiekamer trouwens?? Ook natuurlijk 
dank aan de andere 1F-bewoners die uiteraard ook bij de activiteiten betrokken waren: 
Florien, Johan, David, Eline en Gwenda.

Overige collega’s van de neuro-oncologie onderzoeksgroep van het Hersentumorcen-
trum Amsterdam: Martin Taphoorn, Tjeerd, Martin Klein, Wimy Cleijne, Linda Di, Sanne, 
Hinke, Linda B, Ingeborg, Maaike, Tom, Jan B, Wopke, Lotje, Lies, Claudia en Alieke veel 
dank voor jullie steun en adviezen tijdens de neuro-onco wetenschappelijke vergade-
ringen en de gezelligheid bij neuro-onco diners.

Dear Stina, it was a real pleasure working with you, albeit in only one small project. You 
are an inspiring person as science is “streaming through your blood vessels”. I wish you 
all the best in Uppsula and you’re always welcome to stay with us whenever you’re in 
Amsterdam.

Danielle, P-gp counterpart binnen EURIPIDES, dank voor het inwerken wat betreft het 
“PET scannen” en de gezelligheid bij de EURIPIDES meetings.
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Esther, veel dank voor al je assistentie en vooral ook voor al het scannen, samplen en 
de overige goede zorgen voor alle patiënten die gescand werden toen ik zwanger was. 
Zonder jou en al jouw ervaring hadden we nu niet al die mooie data gehad! Annelies, 
dank voor het steeds weer vrij plannen van Esther.

Lieve Suzette, Judith en Femke, jullie wisten het hoofd altijd koel te houden als ik weer 
volgens het meest bewerkelijke protocol patiënten kwam scannen. Dank voor alle rust 
en jullie expertise.

Beste radiochemie groep, Henri, Kevin, Gert, Robert en Marissa, dank voor de analyse 
van alle samples, en Robert, dank voor het zorgvuldig checken van de concept manus-
cripten.

Lieve Cemile, Cemmy, CK, dude, wat was het al gelijk een mooi weerzien toen we elkaar 
troffen in het VUmc (als “overlopers” vanuit het AMC) en wat fijn te zien dat je de werk-
plek gevonden hebt waar je je happy voelt. Dank voor het telkens weer tevoorschijn 
toveren van alle scandata!

Lieve Amanda, wat een top secretaresse en bovenal fijne collega ben je! Altijd wist je wel 
een gaatje te vinden in Adriaans volle agenda, maar hield je er toch rekening ook mee 
dat het voor hem niet te gek werd. Dank voor je kamperen-met-jonge-kinderen tips en 
de yoga tijdschriften, heerlijk voor de afwisseling.

Lieve Nikie en Reina, J-wingers, dank voor al jullie uitleg over alle PET data analyse 
stappen en het maken van de manuals hierover. En natuurlijk jullie vrolijkheid en gezel-
ligheid tussen alle analyse stappen door.

Beste Ronald, dank voor al je tijd en duidelijke uitleg omtrent alles wat bij de PET data 
analyse en met name het modellen komt kijken. In het begin duizelde e.e.a. weleens, 
maar na uitleg van jou had ik dan weer alles scherp voor ogen en kon ik weer verder.

Beste Maqsood, dank voor al je hulp bij het modellen, het meedenken bij het opzetten 
van scanprotocollen, het helpen analyseren van de PET scandata en je kritische blik op 
alle manuscripten.

Beste Marc, je bent een prettige collega om mee samen te werken, stipt, duidelijk, recht 
door zee met een vleugje humor er tussendoor gemixt.
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Dear Andrey, thank you for your collaboration, your patience, your quick responses and 
for analyzing part of the PET data, even when you were already working in Leuven. I wish 
you all the best, wherever the world of science will bring you.

Dear Jonas, thank you for all your effort to label temozolomide. I hereby promise you 
that I will do my very best to help Myra to finish our first in-man study. I still think that 
studies with this tracer can result in BREAKING NEWS! In the case I’m right, you will, of 
course, be one of the first to hear it.

Lieve Myra, dank voor het overnemen van mijn laatste, but definitely not least, project. 
Zie mijn belofte hierboven bij Jonas, zullen we het gaan waarmaken en wie weet de 
neuro-onco wereld een beetje op zijn kop weten te zetten? Ik bewonder je doorzet-
tingsvermogen. Je proefschrift gaat eraan komen, dat is een feit!

Verder dank aan alle nog niet genoemde maar zeker ooo zo belangrijke collega’s: de 
co-auteurs, dank voor alle hulp bij het onderzoek Bert Windhorst, Bart van Berckel, 
Arthur van Lingen, Emile Comans, Esther Sanchez, Bernard Uitdehaag, Lothar Schwarte, 
Patrick Schober, Carla Molthoff, Liesbeth de Lange, Yoshihiko Tagawa, Jack Zwemmer en 
Demetrios Velis.

Lieve collega’s van de radiotherapie, vanwege jullie stralende karakters is het elke dag 
een feest om te werken. Wat is ons vak toch het pareltje binnen de medische specialis-
men. En wat zullen onze behandelingen steeds weer verder verbeteren de komende 
decennia, een geweldig en spannend vooruitzicht! Dank voor de fijne samenwerking en 
gezellige borrels. Dank stafleden, voor jullie begrip en geduld.

Lieve lieve vrienden, dank dat jullie er zijn. Ik had niet zonder al die leuke momenten 
met jullie gekund! Ook al zie ik jullie niet vaak, jullie betekenen veel voor me. Lieve 
Jana, we kennen elkaar al meer dan 15 jaar en ik hoop dat er nog zeker 50 jaar van 
vriendschap bij zullen komen. Ik ben nu al blij dat jij naast me zult staan als paranimf. 
Lieve Catherine, ik ken niemand die het zo verdiend om op het podium te staan en haar 
proefschrift te verdedigen. Jij bent echt de grootste doorzetter die ik ken. Daarnaast ken 
ik niemand die zoveel toewijding heeft voor cellen die gekweekt worden. Dag en nacht, 
doordeweeks of in het weekend, jij ging er altijd heen om ze precies te geven wat ze 
nodig hadden. Hopelijk krijg je in de toekomst de tijd en ruimte om het proefschrift af 
te ronden, tenminste, als je dat zelf wil. Weet dat ik sowieso supertrots op je ben! Dank 
dat je mijn paranimf wil zijn. Lieve Hilde, Lis, Cinderella, Wesly, Pauline, Dorine, Nienke, 
Jorrunn, Hannch, Thess, Esther, Richi, Noortje, Ralph, Noera, Floris, Sas en de “Castricum 
posse” dank voor alle steun, afleiding en gezelligheid.
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In het bijzonder dank ik mijn familie en schoonfamilie. Pap en mam, dank voor jullie 
vertrouwen en steun, die me in staat gesteld hebben me te blijven ontwikkelen. Dank 
voor het vele oppassen, jullie betrokkenheid, jullie stimulans om door te kunnen blijven 
gaan. Zonder jullie was het me niet gelukt. Il, lieve zus, dank voor de pakkende gedich-
ten in het proefschrift, hiermee is het pas echt compleet. Dank dat je er voor me bent. 
Jullessie en Claude, dank voor jullie support, interesse en betrokkenheid. Al wonen jullie 
niet om de hoek, we feel the love. Els dank voor alles, je vrolijkheid, je positiviteit, je be-
trokkenheid, je liefde voor Joris, mij, de kinderen en de rest van de familie en natuurlijk 
dank voor al het oppassen. We zijn allemaal dol op je. Roeland en Hilde, wat een cadeau 
dat ik jullie er als familie bij heb gekregen. Veel dank voor alles wat jullie voor mij gedaan 
hebben. Lieve Tim, dank voor je interesse en de afleiding in de vorm van etentjes aan 
het strand.

Lieve lieve Joris, woorden schieten tekort in mijn dank voor jou. Met jouw vrolijkheid, 
positieve instelling, je geduld en liefde ben je mijn grootste stimulans en steun. En dank 
voor het allermooiste dat je me ooit hebt kunnen schenken:

Lieve lieve Tieme en lieve lieve Stef, jullie kijk op de wereld, vrolijkheid, eerlijkheid, 
tomeloze energie en liefde maken het leven tot één groot feest. We gaan, zoals beloofd, 
veel kamperen deze zomer, zonder computer ;).


