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DANKWOORD 

 

Tijdens mijn promotie heb ik veel geleerd van alle mensen om mij heen. Promoveren was 

voor mij een hele bijzondere ervaring. Een tijd waarin veel veranderd is. Veel mensen zijn 

direct of indirect bij mijn promotie betrokken geweest, waarvoor ik allen vele dank schuldig 

ben.  

 

Allereerst wil ik mijn promotor bedanken. Prof.dr. Peters, beste Frits, ontzettend bedankt 

voor de mogelijkheid om te promoveren op dit interessante project. Jouw kennis en ervaring 

heb je altijd goed gedeeld en ik bedank je voor de betrokkenheid bij alles, de hoeveelheid 

congressen die ik mocht bezoeken (vooral dat ik na drie maanden labwerk op het multi-

drugs project al met mijn data naar een congres in Schotland mocht, zal mij altijd bijblijven) 

en alle tips en adviezen voor het schrijven van de artikelen en hoe te antwoorden op de 

vragen van de reviewers. Ook heb je mij erg vrij gelaten in de uitvoering van het onderzoek. 

Dit heeft niet altijd tot iets geleid, maar meestal kwamen er erg interessante dingen uit. Ik 

ben je erg dankbaar voor jouw vertrouwen en alles wat ik heb geleerd tijdens mijn werk op 

dit project. 

 

Daarnaast heb ik veel geleerd van mijn co-promotor, dr. Kruyt. Beste Frank, bedankt voor 

jouw betrokkenheid bij mijn project. Voor alle ideeën en inbreng in de onderwerpen en de 

artikelen die je tekstueel heb gecorrigeerd. Je hebt nu van Groningen jouw nieuwe 

thuisbasis gemaakt. Ik wens je daar heel veel succes en geluk toe. 

 

Dear dr. Fukushima, thank you very much for giving me the opportunity to work at this very 

interesting project and I appreciate the support for visiting the AACR conferences. I was 

pleased to meet you and I enjoyed the sushi very much. 

 

Graag wil ik ook de lees-/ promotiecommissie, bestaande uit prof.dr. J. Balzarini, prof.dr. V. 

van Hinsbergh, dr. G. Jansen, prof.dr. A. W. Griffioen en dr. S. Cillessen bedanken voor de 

tijd en de aandacht die ze hebben besteed aan het lezen van mijn proefschrift.  

 

Ook bedank ik alle mensen van de afdeling oncologie voor hun bijdrage aan dit boekje en 

natuurlijk alle gezelligheid in en om het lab. Ik vond het ontzettend leuk om jullie als collega 

te hebben en was erg verrast hoe betrokken jullie zijn bij alles. Allereerst bedank ik degene 

waar ik waarschijnlijk wel de meeste hulp en advies van heb gehad, Kees. Beste Kees, 

bedankt voor het delen van jouw kennis en ervaring. Je besteedde veel tijd aan uitleg (zoals 
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van het berekenen van de ingewikkelde sommen) en had veel interesse in het TP project. 

Ook bedankt voor de gezelligheid buiten het lab. De vele biertjes in de kroeg, de feestdagen 

zoals koninginnedag, bevrijdingsdag, etc en natuurlijk de vele koppen koffie op het lab, 

waarbij we elkaar van alle nieuwe roddels op de hoogte brachten, maar ook veelal de zaken 

omtrent TP bespraken en wat leuke alternatieve lijnen waren om te onderzoeken. Henk D., 

ik heb veel van je geleerd, vooral van jouw kennis over de technische zaken met betrekking 

tot de uitvoering van de experimenten. Als ik een vreemde vraag over de uitvoering van een 

experiment heb, dan weet ik dat ik bij jou moet zijn, want jij kent werkelijk alle details. 

Nienke, bedankt voor alle (voor mij complexe) metingen die je voor mij hebt gedaan. Adrie, 

bedankt voor je ondersteuning, vooral de gigantische hoeveelheid samples die je voor mij 

hebt geanalyseerd met HPLC en LC-MS/MS (niet alleen voor mijn promotie maar ook dat 

van het multidrugs project). Ook bedankt voor je interesse en de discussies in het TP 

project. Dit heb ik altijd erg gewaardeerd. Ik wens je veel geluk toe in je huidige baan en met 

je nieuwe woning. Mijn oud-kamer genootje Auke, je hebt veel met mij te verduren gehad op 

de kamer. Alle vragen die ik stelde, bij jou kon ik altijd terecht met jouw ruime kennis. Ook 

wil ik je bedanken voor jouw vriendschap buiten het lab. Helaas lukt het mij na dagenlang (of 

moet ik zeggen maandenlang) oefenen nog steeds niet om op correcte wijze ‘oant moarn’ 

uit te spreken. Ik wens je heel veel succes met jouw promotie! Leonie, jij hebt ook een 

jaartje bij mij op de kamer gezeten, waarvan het de laatste maanden meer was dat ik bij jou 

op de kamer heb gezeten. Het was erg leuk om je te leren kennen en ik wens je veel succes 

met de afronding van jouw project. Kaamar, bedankt voor de goede samenwerking met de 

combinatie van TFT-TRAIL. Het was altijd een bijzonder leuke ervaring om je te spreken. 

Helaas was de tijd te kort om het werk als een hoofdstuk toe te voegen in dit boekje. Ook 

jou wens ik veel succes met de afronding van jouw project. Ietje, het was altijd gezellig met 

jou op de celkweek, Simone en Louise, bedankt voor alle gezelligheid op het lab en tijdens 

de pauzes. Yuana, Elisa, Leticia, Clara and Richard H. thank you for your advise and your 

help in my project.  

 

De mensen van de angiogenese groep wil ik ook bedanken. Arjan, bedankt voor jouw 

inbreng in het TP-project. Victor, bedankt voor het PCR-ren van mijn cel lijnen en jouw hulp 

bij het schrijven van het artikel. De angio-OIOs: Laura, Kristy, Mariette, Maudy, Iris, Roy, 

veel succes met jullie projecten. Yvette, Maaike, Richard de Haas, Judy en Kitty bedankt 

voor al jullie gezelligheid. De komst van jullie groep is zeker een toevoeging aan de 

gezelligheid op het lab, zeker de woensdag-lekkersdag is helemaal tot leven gekomen.  
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De collega’s van de proteomics groep. Silvina, Marc, Tieneke (bedankt voor de tips voor het 

maken van dit boekje), Sander, Inge, Mehrdad, Jaco en Tang, bedankt voor de 

samenwerking. Connie, bedankt voor jouw interesse in mijn project. Helaas is het er niet 

meer van gekomen om mijn cel lijnen te meten. Hopelijk neemt mijn opvolger dit over, want 

het zou ontzettend interessant zijn om te onderzoeken.  

 

De mensen van de microarray faciliteit wil ik bedanken voor hun ondersteuning bij het 

uitwerken van de complexe microarray data, Serge Smeets, François Rustenburg en Paul 

Eijk, heel erg bedankt voor de tijd die jullie voor mij hebben vrij gemaakt voor de uitleg, 

berekening van statistiek en voor de uitvoering van de experimenten. Bauke Ylstra, bedankt 

voor het kritisch bekijken van het manuscript over TFT resistentie. Daarnaast wil ik Paul 

Noordhuis bedanken voor zijn hulp bij het uitwerken van de mRNA microarray data en wens 

in je succes met het afronden van jouw promotie.   

 

Gerrit Jansen, Tanja de Gruijl, Henk Broxterman, Henk Verheul, Epie Boven en Remond 

Fijneman, bedankt voor alle discussies en jullie interesse.  

 

Peter Sminia en Jaap van den Berg, bedankt voor de samenwerking met het testen van de 

stralingsgevoeligheid van verschillende cel lijnen in combinatie met TFT en TPI. 

 

Jan Balzarini en Sandra Liekens, bedankt voor de interessante discussies over de rol van 

thymidine phosphorylase in angiogenese.  

 

Ook wil ik mijn voorganger AIO’s, Olaf Temmink en Michiel de Bruin, bedanken voor hun 

inbreng in het onderzoek. Verder wil ik ook nog vele andere mensen en oud collega’s 

bedanken voor hun hulp en bijdrage aan dit boekje of gewoon voor hun gezelligheid: Sue 

Ellen (voor het uitvoeren van de TNF ELISA), Judith Reijnders (o.a. voor het uitvoeren van 

de IL-8 ELISA), Marielle, Sandra, Karijn, Agnieszka, Josean, Ruud (bedankt voor alle tips 

voor de laatste regel-dingen van de promotie), Jelle (het was altijd gezellig om te kletsen 

met je), Saskia, Dinja, Shahryar, Jasmina, Ida, Victor en Pieter Koolwijk (bedankt voor jouw 

interesse en advies over endotheelcel kweken).  

 

Daarnaast wil ik de vele studenten bedanken die hebben geholpen met het onderzoek van 

mijn project. Shanti Gokoel, Kah Wai Yau, Eva Ebbing, Francesca Capriotti, Daniela 

Strobbe, Jorn Smit, Kim Vrijland, en Rianne Appel. Veel van jullie hebben daadwerkelijk 
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bijgedragen aan de artikelen, waar jullie dan ook als co-auteur bij staan vermeld. Ik heb veel 

van jullie geleerd en hoop dat het wederzijds is.  

 

Ook bedank ik mijn familie. Allereerst mijn ouders, voor hun grote liefde en steun. Lieve 

mamma en pappa, bedankt voor alle mogelijkheden die jullie mij hebben gegeven, de 

opleidingen die ik heb mogen volgen waardoor ik nu hier op dit punt sta. Jullie 

onvoorwaardelijke steun is iets wat ik zeer in jullie waardeer. Mijn zus Sabrine, haar man 

Marco en hun prachtige zoon Quinten, bedankt voor de fijne personen die jullie zijn. Ik vind 

het altijd erg gezellig om samen te zijn, en heel erg mooi om te zien hoe Quinten zich op dit 

moment aan het ontwikkelen is.  

 

Lieve schoonfamilie, Ton en Anies, Marianne en Dick, bedankt dat ik mij in jullie huis altijd 

welkom voel en voor jullie steun. Maud en Martijn bedankt voor jullie interesse in mijn werk, 

de gezelligheid, discussies en de wijntjes.  

 

Mijn beste vrienden Maaike & Bart, Hugo & Miranda, heel erg bedankt voor jullie 

vriendschap en alles wat we samen hebben meegemaakt de afgelopen jaren (studie, werk, 

zwanger, etc.). Ik ben erg blij met jullie als vrienden en hoop dat al onze kinderen straks ook 

net zo goed met elkaar overweg kunnen. Ramon, Eelco & Marieke, Jelle & Irene, Jort en 

Maurice, bedankt voor de gezelligheid, de etentjes, de feestjes en het varen op de boot. 

Jessica en Sterre, onze vriendschap bestaat al lang waarin we allemaal een andere kant op 

zijn gegaan, maar de vriendschap blijft. 

 

En natuurlijk wil ik mijn man Wilfred bedanken voor al zijn liefde en steun de afgelopen jaren 

en natuurlijk jouw interesse in mijn werk. Jij bent er altijd voor mij geweest, van studie tot en 

met promotie. Ook voor onze trots Anouk (het is toch zo’n prachtige en lieve meid) ben je 

een lieve vader. Van jouw kijk op het leven leer ik elke dag bij.  

  
    
       Irene 
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