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Dankwoord
Het

proefschrift

ligt

er!

Een

belangrijke

en

plezierige

periode

van

promotieonderzoek wordt voor mij op deze manier afgesloten, en de stap naar
de kliniek is gezet. Bij deze wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om
iedereen te bedanken, die vanuit zovele disciplines heeft bijgedragen aan dit
proefschrift.
De input van promotores prof.dr. Liesbeth de Vries en prof.dr. Lou de
Leij, alsmede de referenten dr. Marcel Ruiters en dr. Ton Tiebosch, was
onmisbaar

voor

de

totstandkoming

van

dit

proefschrift.

Liesbeth,

de

gedrevenheid waarmee jij deze taak vanuit de Medische Oncologie hebt vervuld
was indrukwekkend, en zeer belangrijk voor de uiteindelijke vorm van het
proefschrift. Lou, bij vele leerzame discussies kwam jouw betrokkenheid vanuit
de Klinische Immunologie tot uitdrukking. De door jullie gecreëerde ruimte om
in zekere mate eigen onderzoeksideeën uit te kunnen werken, heb ik
buitengewoon

gewaardeerd.

Marcel

en

Ton,

jullie

brachten

belangrijke

ondersteuning vanuit jullie expertise (BioMedische Technologie en Pathologie)
mee.
De leescommissie, bestaande uit prof.dr. J.C. Kluin-Nelemans, prof.dr.
D.J. Richel en prof.dr. S. Rodenhuis, ben ik zeer erkentelijk voor het beoordelen
van dit proefschrift.
Voor het vele immuunhistochemische- en PCR (monniken)werk, wil ik
Nynke Zwart en Rense Veenstra graag bedanken. Aan de basis van deze
analyses, stond de grote klus van het isoleren van de bloedmonsters. De
bijdragen van stagiaires Floris, Lemke, Hetty, Ingrid, Japke-Nynke, Niels,
Richard, Anne en Rianne zijn hiervoor zeer belangrijk geweest. Dat geldt ook
voor vele immuunkleuringen, PCR's en MTT's die verricht zijn. Iedereen die
betrokken was bij de praktische purging- of PCR werkzaamheden in de
laboratoria van de haematologie, klinische immunologie en het BioMedische
Technologie Centrum wil ik daarvoor bedanken. Dr. Coby Meijer leverde
belangrijke (logistieke) ondersteuning bij het lab werk. De secretariële
ondersteuning werd gewaarborgd door Willy en Gretha.
De verzameling van patiëntenmateriaal werd o.m. door de oncologie
verpleegkundigen Jos Dijkstra en Bregtje Oosterhuis mogelijk gemaakt. Verder

waren de verpleegafdelingen D2 en B3, anaesthesisten en chirurgen -met name
dr.

Jaap

de

Vries-

zeer

belangrijk

voor

het

verzamelen

van

het

patiëntenmateriaal. Voor het goede verloop van de logistiek rond de afname van
het patiëntenmateriaal, wil ik Gerry Sieling graag bedanken. Uiteraard zijn alle
patiënten waarbij (bloed)materiaal is afgenomen, essentieel geweest voor vele
studies.
Alle mee-schrijvers en mee-denkers wil ik graag bedanken voor de
specifieke bijdrage van een ieder. Een aantal mensen zou ik in het bijzonder
willen noemen. Prof.dr. Harald Hoekstra wil ik bedanken voor de ondersteuning
bij het opzetten van de patiënt-gebonden studies, ook m.b.t. het werven van
fondsen. Dr. Winette van der Graaf superviseerde met enthousiasme niet alleen
het koorts-en leukopenie studie, maar ook het zaalwerk op afdeling D2. De
stafleden van de Medische Oncologie waren altijd goed voor enerverende
discussies

en

leerzame

oncologiepoli’s.

De

‘circulerende

tumorcellen’

bijeenkomsten met prof.dr. S. Rodenhuis, dr. Laura van’t Veer, dr. Caro
Lambrechts en Astrid Bosma van het Nederlands Kanker Instituut, waren
telkens motiverend en inspirerend. Dr. BartJan Kroesen heeft in belangrijke
mate bijgedragen aan het vormgeven van de purging methode. Dr. Hetty
Timmer-Bosscha stond aan de basis van de eierstokexperimenten (en ik zal niet
snel onze eerste eierstok-purging proef vergeten). Met dr. Bea Schuurs-Wisman
en prof.dr. Ate van der Zee werden de telomeerlengtes niet alleen gemeten, maar
vooral ook veelvuldig bediscussieerd. De input van dr. Pax Willemse was
doorslaggevend voor de uiteindelijke vorm van het death-receptor stuk. Dr.
Steven de Jong wil ik bedanken voor alle opbouwende kritiek bij vele stukken.
Lab H-0, en iedere bewoner: er komt vast een tijd dat we met nostalgie
aan de oudbouw kunnen terugdenken!
Paranimfen Gerda en Lydia: in de afgelopen jaren hebben we al vele
belangrijke gebeurtenissen in ons leven met elkaar kunnen delen, en ik ben blij
dat jullie er ook op 2 juli bij zijn.
Mijn (schoon)ouders wil ik graag bedanken voor alle support. Jullie
worden steeds onmisbaarder voor mij en de mijnen. Jan en Pia, met hetzelfde
enthousiasme als waarmee jullie mij altijd ondersteunen, draag ik dit boek aan
jullie op.

Dan tot slot: Edmond en Pim. Laat ik kort zijn. Heren, wat zou er aan
zijn zonder jullie? Precies.
Carolien

