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Voor jullie ligt het resultaat van vijf jaar met hart en ziel werken aan een onderwerp waarvoor ik 

gaandeweg een steeds grotere passie heb ontwikkeld: het preklinisch onderzoek naar nieuwe 

behandelingen voor nu nog onbehandelbare hersentumoren bij kinderen. Vijf jaar werken, met 

grote ups en downs, maar altijd met een doel voor ogen, en nog belangrijker dan dat: nooit 

alleen! Daarom maak ik graag van de gelegenheid gebruik om hier de mensen te bedanken die een 

onmisbare en onvervangbare bijdrage hebben geleverd aan het slagen van dit promotieonderzoek.

Allereerst mijn begeleider en copromotor, Dr. Esther Hulleman. Esther, je hebt me geleerd om altijd 

van je eigen kracht uit te gaan, en de ideeën te blijven volgen waarin je gelooft. Je hebt me geleerd 

vol te houden, en bent altijd vol vertrouwen in onze projecten gebleven, ook op momenten dat ik 

zelf begon te twijfelen. Met je kennis en je kritische, maar altijd onderbouwde, commentaren heb je 

een grote invloed gehad op mijn ontwikkeling als wetenschapper, waarvoor ik je enorm dankbaar 

ben. Ik kijk ernaar uit met je te blijven samenwerken in de komende fases van onze carrières!

Ook wil ik mijn promotor, prof.dr. Gertjan Kaspers, bedanken voor zijn supervisie en begeleiding in 

de afgelopen jaren. Je hebt altijd pal achter ons als onderzoekers gestaan, met woord en daad, ook 

in moeilijke tijden. Met je scherpe observaties, maar ook zeker met je pragmatisme en je vermogen 

om zaken in perspectief te plaatsen, heb je een belangrijke bijdrage geleverd aan ons onderzoek. 

Ook voor je relativerende en bemoedigende input in onze gesprekken, en de laagdrempeligheid 

waarmee we contact hebben gehad, wil ik je bedanken. We blijven elkaar hopelijk nog lang zien in 

het Prinses Máxima Centrum!

Vervolgens de leden van mijn leescommissie: Prof.dr. Van der Valk, Prof.dr. Zwaan, Prof.dr. Hoving, 

Prof.dr. De Vries, Dr. Jarno Drost en Dr. William Leenders. Hartelijk dank voor alle tijd en energie die 

jullie hebben gestoken in het lezen en beoordelen van dit proefschrift. Ik kijk ernaar uit erover met 

jullie van gedachten te wisselen tijdens mijn verdediging.

John en Nicole, en alle leden van Stichting Semmy: dank jullie wel voor de kans die jullie  

mij geboden hebben om dit onderzoek te doen, en voor jullie vertrouwen in, en betrokkenheid bij, 

ons onderzoek!

Dank je wel Lot, voor de manier waarop je me op gang hebt geholpen in het onderzoek, en voor 

de jarenlange samenwerking met volle inzet. Alle geluk in je carrière en met de kinderen!

Dennis, ik zal je altijd herinneren om het puppy-achtige enthousiasme en aanstekelijke 

nieuwsgierigheid waarmee je bij onze groep kwam. Over de jaren ben je niet alleen mijn meest 

directe collega onderzoeker, maar ook een goede vriend geworden. Dank je wel dat je mijn paranimf 

wilt zijn!

Piotr, je bent direct vanuit de schoolbanken bij onze groep gekomen, en hebt je daar in recordtempo 

ontwikkeld tot de analist waarmee iedereen zou willen werken. Niet alleen met je praktische 
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vaardigheden, van PCR tot muizen, maar ook met je kritische en goudeerlijke commentaren ben je 

van onmisbare waarde geweest voor ons onderzoek. Dank daarvoor, en ik hoop dat je nog lang bij 

ons team blijft.

Dannis, dank je wel voor je klinische en kritische blik op onze projecten en je input bij de meetings.

A special thanks to you as well Jordi, for all the late hours of –sometimes crazy- discussions and 

personal conversations enjoying our favorite liquid distractions. Without your infinite optimism and 

moral support my PhD would have been a lot tougher.

Sjoerd, dank je wel voor alle discussies, je eeuwig relativeringsvermogen en alle humor waarmee je 

ons toonde hoe je door een PhD heen kunt komen. Ik hoop jou en Lotte nog vaak te zien en wens 

jullie alle geluk met de kinderen!

Maxime, dank je wel voor al je morele support, de vele borrels en het in leven houden van de passie 

voor de pure wetenschap, buiten alle academische worstelingen om. Ook jou hoop ik nog vaak 

te blijven zien en in de toekomst te zien schitteren!

Rubina, one of the sweetest and smartest scientists I`ve gotten to know at the CCA, a big thanks to 

you as well for all your support, advice and positive influence. All the best to you and your family!

Rocco, thank you for always begin there when there was something to celebrate or, more commonly, 

to blow off steam when shit hit the fan again. I hope to enjoy many more of your Italian dishes!

Edward, ook jij was er altijd om iets te vieren, of om gewoon even te ontsnappen uit het gekkenhuis, 

dank je wel!

Tonny, je hebt ons laten zien wat doorzettingsvermogen is, en bent met je nuchterheid altijd een 

waardevolle collega geweest, dank je wel daarvoor en alle succes in je verdere carrière!

Mark en Olaf, ontzettend bedankt voor alle jaren geweldige samenwerking, jullie intelligente 

en scherpe input en betrouwbaarheid. Ik hoop dat onze teams elkaar blijven vinden en onze 

samenwerking vele vruchten zal dragen!

Gerrit-Jan, je was mijn mentor tijdens mijn eerste onderzoek op de afdeling hematologie, waar 

je me de basics van het preklinisch onderzoek hebt geleerd en mijn enthousiasme daarvoor hebt 

aangewakkerd. Dank hiervoor en voor je steun tijdens al mijn onderzoekswerk.

Timothy, a big thanks to you as well for our collaboration, with your innovative input in our projects 

we got way further than we would have on our own. I look forward to continuing our joint projects, 

and hope to meet you soon again!
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Ook mijn studenten wil ik hartelijk bedanken voor hun inzet: Sophie, Inez, Florine en Laura. Veel 

succes in de toekomst!

Then, at the fatal risk of forgetting someone, for which I apologize in advance, I would like to thank 

the many great people I`ve gotten to know during my PhD studies: Kenn, Laurine, Mo, Chantal, 

Heleen, Mafalda, Silvia, Megan, Kulsoom, Sjors, Nik, Myron, Terki, Ravi, Aniko, Marta, Jamie, 

Michiel, Sander, Monique, Dave, Richard, Sonja, Jacqueline and Han. I will always remember you 

with fondness.

Uiteraard wil ik ook mijn vrienden niet vergeten te noemen. Rolf, Floris, Lennart, Ward, Jasper 

en Pelle. Dank jullie wel voor jullie steun tijdens mijn onderzoek – waarmee ik jullie ongetwijfeld 

veel te veel verveeld heb op onze borrels- en voor jullie aanwezigheid in mijn leven. Floris, daarbij 

bedankt voor je hulp bij de vormgeving van mijn thesis, ik ben blij dat je mijn paranimf wilt zijn!

Vervolgens wil ik met veel liefde mijn ouders bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun tijdens 

mijn opleiding en onderzoek, hun geloof in mijn kunnen en voor de opvoeding die mij in staat heeft 

gesteld te komen waar ik nu ben. Ik weet niet hoe ik jullie hier ooit voldoende voor kan bedanken, 

maar bij deze een eerste poging!

Finally, and most important, I want to thank Miriam for everything she gave me. Miriam, you have 

gotten to know me better than anyone, accepted my flaws and put up with my moods throughout 

my PhD research. Not only that, you have given me your unconditional love and support and 

believed in me when I didn`t believe in myself anymore. I love you more than anything and look 

forward to our future together.

HORA EST!


