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Nu mijn promotietraject is afgerond, kan ik terugkijken op een ontzettend boeiende en
leerzame vier jaar van mijn leven. Ik heb tijdens de afgelopen vier jaar zoveel geleerd
en meegemaakt, zowel professioneel als persoonlijk, dat het een onvergetelijke tijd is
geweest. Ik had dit niet kunnen doen zonder de hulp en steun van heel veel mensen
die ik graag zou willen bedanken.
Allereerst wil ik mijn begeleider en copromotor, Tom Würdinger, bedanken. Tom,
zonder jouw inzet had ik niet bij de NRG als PhD student kunnen beginnen en ik ben
je ontzettend dankbaar voor je vertrouwen in mij. Toen ik begon, lag er nog niet direct
een PhD project klaar, maar met jouw inventiviteit en optimisme hebben we er een mooi
proefschrift van kunnen maken. Bedankt voor alle feedback die je me hebt gegeven.
De snelheid waarmee je kon reageren en het overzicht dat je hebt over alle projecten
vond ik bewonderenswaardig.
Mijn dank gaat ook uit naar mijn promotoren, professor Kaspers en professor
Vandertop. Gertjan, ik wil je bedanken voor de mogelijkheid om mijn PhD binnen
de NRG te kunnen doen en je waardevolle feedback op alle onderdelen van het
proefschrift. De maandelijkse besprekingen heb ik als zeer nuttig ervaren en ik vind
het bewonderenswaardig dat je al je promovendi op deze manier begeleidt. Professor
Vandertop, bedankt voor de kritische blik die u heeft geworpen op alle manuscripten
en hoofdstukken van mijn proefschrift. De snelle respons van u en professor Kaspers op
mijn stukken in de laatste fase van mijn promotie heeft de afronding van dit proefschrift
zeker bespoedigd.
Mijn copromotor, Esther Hulleman, wil ik ook graag bedanken voor alle hulp de
afgelopen vier jaar. Esther, bedankt voor de samenwerking op de diverse projecten
en je kritische blik op de manuscripten en mijn proefschrift. Ik heb veel geleerd van
jouw heldere en pakkende manier van schrijven. Het is helaas nog niet gelukt om het
quercetine manuscript te publiceren, maar ik ga mijn uiterste best doen om dat voor
elkaar te krijgen.
David en Jacqueline, bedankt voor de mogelijkheid om mijn PhD te doen binnen de
NRG. David, ik wil je ook bedanken voor je revisies van de manuscripten. En natuurlijk
voor je handtekeningen. Ik heb nog nooit zoveel handtekeningen verzameld van één
persoon...
Pieter, Judith, Sandra, en Bas, collega’s uit Nijmegen, bedankt dat ik het temozolomideresistentieproject op me mocht nemen en ik wil jullie bedanken voor jullie input en
feedback. Pieter, bedankt voor je oprechte interesse en de tijd die je hebt vrijgemaakt
om de projecten te bespreken.
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Bakhos and Jian in Boston, I would like to thank you for the great collaboration on the
temozolomide resistance projects and I wish you good luck finishing the HU manuscript.
Bedankt aan alle co-auteurs voor hun hulp en hun inzet.
Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) en Stichting STOPhersentumoren.nl, jullie steun aan
het kankeronderzoek is van onschatbare waarde. Dankzij jullie financiële ondersteuning
heb ik dit promotieonderzoek kunnen uitvoeren en daar wil ik jullie hartelijk voor
bedanken. Ik wil Stichting STOPhersentumoren.nl ook hartelijk bedanken voor de
ondersteuning in de drukkosten van dit proefschrift.
Leden van de leescommissie, prof.dr. de Bont, prof.dr. Slotman, dr. Kool, dr. Buter en
dr. Franken, ik dank eenieder van u voor alle tijd en aandacht die u heeft geschonken
aan het lezen en beoordelen van mijn proefschrift.
Michiel en Viola, mijn voorgangers bij de NRG, heel erg bedankt voor al jullie hulp en
steun. Michiel, ik heb ontzettend veel van je geleerd. De tijd die je hebt genomen om
mij onder andere microarray analyses uit te leggen, waardeer ik enorm. Ik wens je heel
veel succes in je toekomst als dokter! En dat we nog maar regelmatig mogen gaan
pubquizzen! Viola, your enthousiasm was contagious. I really enjoyed our mutual effort
on the WEE1 project. It has resulted in a very nice publication. I recently came across
the photos of our trip to Boston and California (together with Thijs) and I realized how
much fun it was. It was also great visiting you in Stanford last April. I wish you, Nick,
and Viola/Nick junior all the best in the world.
Pepijn en Tonny, we zijn ongeveer tegelijkertijd begonnen bij de NRG en sindsdien heb
ik veel van jullie geleerd. Tonny, bedankt voor je geduld, je hulp en steun in het RNC
en daarbuiten. Ik vind het ontzettend stoer dat je besloten hebt zelf ook een PhD te
gaan doen en ik wens je daar heel veel succes mee! Pepijn, bedankt voor al je hulp in
het lab en de gezelligheid binnen en buiten het lab. Misschien binnenkort weer eens
een avondje 90s NOW organiseren?
PhD studenten van de NRG, Nik, Myron, Hans, Susanna, Thijs, heel erg bedankt voor
de gezellige sfeer in de kamer en op het lab, voor de leuke PhD etentjes, en de
andere buitenlabse activiteiten. Nik, zullen we het beachvolleyballen volgend jaar laten
terugkomen? Heel veel succes met jullie promotie!
Ravi en Arian, jullie zijn een duo om nooit te vergeten. Geweldig hoe jullie elkaar
aanvullen. Ik heb vele malen kromgelegen van het lachen. Bedankt voor de gezelligheid
binnen en buiten het lab. Ravi, bedankt dat ik voor van-alles-en-nog-wat bij je terecht
kon. Heel veel succes beiden!
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Ik wil Petra, Laurine, Jordi, Dennis, Dannis en Jaap heel erg bedanken voor al hun hulp.
Petra, bedankt voor al je advies en veel succes met je onderzoek. Laurine, we danken
het functioneren van de NRG echt aan jou! Ik vind het heel knap hoe je alle ballen op de
werkvloer hoog houdt. Bedankt dat je altijd voor me klaar stond. Jordi, for me you are
a true example of what passion for science should look like. I admire your enthousiasm
for research and your great subject knowledge. I also enjoyed our chats about football.
Dennis, bedankt voor je hulp in het lab en jouw lessen over muziek. Dannis en Jaap,
bedankt voor de samenwerking en feedback tijdens de meetings.
Rajiv en Ricardo, heel erg bedankt voor jullie hulp in het lab! Ricardo, veel succes
met je opleiding geneeskunde en je sportieve uitdagingen. Rajiv, wat een mooie
publicatie heeft je stage opgeleverd. Super goed gedaan! Heel veel succes met je
promotieonderzoek.
Edward, Heleen, Francois en Magda, bedankt voor jullie hulp en de gezelligheid.
De buren op de derde verdieping, Jasmina, Ida, Jody, Wen, Joana, Ellen, Jantine
en Victor. Heel erg bedankt voor de samenwerking en jullie feedback tijdens onze
maandagmorgen meetings.
Bedankt aan de mensen in het CCA en VUmc bij wie ik terecht kon voor hulp en bedankt
voor de gezelligheid.
Lot en Jolien, zonder jullie was mijn promotie niet hetzelfde geweest. Ik dank jullie
voor de lol die we hebben gehad. Jullie waren er altijd voor een gezellig praatje
en de nodige advies. Ik heb ook enorm genoten van onze etentjes, avondjes uit,
festivalbezoeken, enzovoort en ik hoop dat er nog vele mogen volgen. Lot, bedankt
dat je mijn paranimf wilt zijn.
Lotte, Marjolein, Lisette, Margot, Stefanie, Lee Ann, Alice, Carolien, Rosanne en alle
volleybalteamies, bedankt voor jullie interesse en steun en alle gezelligheid buiten
het werk!
Lieve papa en mama, jullie hebben Sanne en mij altijd gesteund in de keuzes die wij
hebben gemaakt. Ik kan altijd bij jullie terecht en het is zo ontzettend fijn om te weten
dat jullie achter mij staan. Ik wil jullie bedanken voor alle liefde en steun die jullie
ons geven.
Lieve Sanne en Afke, jullie zijn een mooi stel met z’n tweeën. Ik vind het zo mooi dat
mijn lieve, kleine zusje gaat trouwen. Sannie, dat jij mijn paranimf zou zijn dat stond
vanaf het begin wel vast. Jij bent mijn kleine zusje, beste vriendin en we hebben zelfs
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nagenoeg hetzelfde pad gevolgd. Ik ben ontzettend trots op jou en ik kan me geen
wereld zonder jou voorstellen. Ik wens jou en Afke al het beste van de wereld. Bedankt
voor alles!
Lieve Sjoerd, dat wij zo naar elkaar zijn toegegroeid op het lab had ik van tevoren nooit
kunnen bedenken. Ik ben ontzettend blij dat het is gebeurd en dat we eraan hebben
durven toegeven. Je bent een enorme steun in goede en slechte tijden. Jouw liefde
en nuchtere blik zijn heel erg belangrijk voor me. Voor jou zijn de laatste loodjes nu
ook aangebroken. Ik ben ontzettend trots op je en ik weet dat je het kan! Het komt
wel goed met ons :-D
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