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Curriculum vitae auctoris

Matheus Herman Wilhelmus (Thijs) Crommentuijn was born on the
2nd of August 1983 in Tegelen, the Netherlands. He grew up in Belfeld and
obtained his high school diploma from Collegium Marianum (Valuascollege
Casinoweg) in Venlo. In 2005 he completed a degree in Computer Science &
Network Administration. Because Thijs also had a passion for biology, he then
pursued a bachelor’s degree in Medical Biology & Laboratory Research at the
Utrecht University of Applied Science. During these studies his main focus was
Laboratory Animal Science with a minor in Molecular Biology. The first time he
joined the VU University Medical Center (VUmc), was for an internship at the
Department of Nuclear Medicine & PET Research (now Radiology & Nuclear
Medicine), under supervision of dr. CarlaMolthoff. In 2009, he started his second
bachelor’s internship under supervisionof dr. Maarten vandenBuuse at theMental
Health Research Institute, part of Florey Neuroscience Institute at the University
of Melbourne, Australia.

Being both intrigued by and trained in neuroscience and oncology subjects,
Thijs wanted to pursue a master’s degree. After much consideration, he matricu-
lated in the master’s program in Oncology at the VU University in 2010. During
his master’s, he interviewed with prof. dr. TomWürdinger at the Neuro-oncology
Research Group (Cancer Center Amsterdam), where he completed an internship
looking at radiosensitization of medulloblastoma. In October 2011, Thijs joined
the Experimental Therapeutics and Molecular Imaging lab of dr. Bakhos Tannous
at Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School for an internship.
Working on several projects, together with dr. CaseyMaguire, his research focused
on developing gene therapy vectors. Starting in 2013, this resulted in a joint PhD
position in the labs of dr. Tannous and prof. dr. Würdinger, whereThijs performed
his PhD research projects further exploring gene therapy vectors for the treatment
of glioblastoma.

Currently, Thijs is continuing his career in academia as a postdoctoral
researcher at the Department of Molecular Cell Biology & Immunology (VUmc),
under supervision of prof. dr. Yvette van Kooyk. Here, he is studying the
tumor microenvironment and dendritic cell-targeted vaccination combined with
immunomodulatory drugs for the treatment of glioblastoma and pancreatic cancer.
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There once was a time, when I thought that doing a Ph.D. was not for me...

Maar hier zijn we dan toch aangekomen bij het laatste hoofdstuk van mijn
proefschrift. Zoals dat vaak gaat met proefschriften, is dit vast ook het meest
gelezen hoofdstuk. Als er een “international journal of acknowledgments” was
geweest, had dit zeker wat mooie statistieken opgeleverd. De totstandkoming van
dit werk is zeker niet altijd de makkelijkste tijd geweest voor mij maar wel heel
interessant en leerzaam, op zowel persoonlijk als professioneel vlak. Het was een
onvergetelijke tijd en ik had dit niet kunnen doen zonder de hulp en steun van een
heleboel mensen, die ik hierbij graag wil bedanken.

Als eerste wil ik graag mijn begeleider en promoter prof. dr. Tom Würdinger
bedanken. Tom, toen ik je in 2011 ontmoette ging er een wereld voor me open. Ik
had je in 2008 al een keer horen spreken op een congres en was destijds al geboeid
door je onderzoek. Dat de neuro-oncologie voor mij de juiste keuze was werd
zeer snel duidelijk. Op het snijvlak van kankeronderzoek en neurowetenschappen
valt een hele hoop te beleven! Tijdens mijn stage bij de Neuro-oncology Research
Group vroeg je of ik daarna graag naar het buitenland wilde – naar Boston. Gezien
mijn lust naar avontuur en eerdere buitenland ervaring zag ik dit helemaal zitten!
Daar is ook de eerste stap gezet voor dit promotieonderzoek. De projecten die
volgden uit deze samenwerking hebben heel veel bijgedragen aan de basis van dit
proefschrift. Echter, zonder jouwvertrouwen inmij en je positieve instelling tijdens
moeilijke situaties had ik het niet gered. Bedankt voor alle input, je feedback en je
enthousiasme. Ik heb bewondering voor de manier waarop je overzicht weet te
houden in drukke tijden.

Daarnaast wil ik ook mijn copromoter dr. David Noske bedanken. We hebben
veel gesprekken gehad over de introductie en discussie van dit proefschrift. Soms
serieus op kantoor, soms genietend van een drankje. Bedankt voor al je input en
steun,David, alsook de nuchtere blik die je altijd hebt, zelfs als de zaken wat stroef
verlopen.

Next, I would like to thankmy supervisor and copromoter dr. BakhosTannous,
who has kindly accepted me into his lab at MGH. When I first arrived in Boston,
everything seemed new to me and there was so much to learn. Bakhos, your
expertise accompanied by kindness, made me feel good about my choice to join
your lab from day one. You made sure that everyone had a place in the lab and
provided valuable feedback on all the experiments that were performed. On some
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weekends, you would invite us for drinks and chats at your place, or we would head
out to a bar downtown – always a good time! Thank you for your support and the
valuable discussions.

Many thanks go out my supervisor dr. Casey Maguire, who played such an
important role in all the projects of this thesis. Casey, over the years working
together we’ve become more friends than colleagues. It has been such a pleasure
learning from you and working with you and I hope we can collaborate on more
projects in our future careers. Regardless, it’s always nice to talk and enjoy a beer
together likewe’ve done somany times inBoston, Amsterdam, or elsewhere. Thank
you!

Hierbij wil ik ook graag de rest van de Neuro-oncology Research Group be-
danken. Laten we beginnen met Tonny, waarvan ik zoveel heb geleerd al vanaf
de eerste stage bij de NRG. Bedankt voor al je hulp bij het uitvoeren van de
experimenten. Je kennis en vaardigheden zijn onmisbaar! Fantastisch dat je zelf
ook de stap hebt genomen om een PhD te doen, succes met de laatste loodjes!

Jordi, the super postdoc, always busy with so many experiments. I’ve known
you since you first started at the NRG, when I had just started my internship. We
became friends right away but only started working together during my PhD. The
projects didn’t always go the way we intended, the ELISA was definitely trial and
error... and then some more error. I feel like we helped each other a lot and in the
end we succeeded and got the results. I will also never forget the nights going out
for a beer, especially in DC.Thank you for everything!

Mijn dank gaat ook uit naar mede-PhD’ers door de tijd heen: Lotte – samen
met Viola op de SNO in LA, Sjoerd, Ravi, Nik,Myron, Lot, Hans en Susanna
voor de leukePhDdiners en borrelavonden. Daarnaastwas de hulp vanLaurine en
Pepijn ook heel erg welkom, of het nou ging om labzaken of papierwerk. Iedereen
van de NRG: bedankt voor de fijne tijd op het lab en de gezelligheid daarbuiten.

The labs in Boston – I have somany people to thank there! First I want to thank
dr. XandraBreakefield. Itwas a real pleasure getting to knowyou andwork together,
Xandra. You are such awonderful and inspiringwoman and I have somuch respect
for everything you do. Thank you for all your help and for the great lab day out that
you and David organized every year.

A good friend and colleague who also spent some time in Boston is Mark.
Dankjewel dat ik de eerste week in Boston bij jou op de bank kon crashen totdat
ik een eigen plek had gevonden. Het was erg fijn om samen te werken, zowel in
Boston als op het NKI in Amsterdam. We hebben een geweldige tijd gehad in
Boston en daarbuiten. De road trips en wandelingen door de White Mountains
waren prachtig. Of even 70 km rijden langs de Canadese oostkust, zodat we samen
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met onze families konden dineren. Geweldig, ik zou het zo weer doen!
LieveRosalie (en Sicco), toen jij op het lab kwamwerken leek je eerst een stille

meid. Al snel raaktenwebevriend,maar ik geloofdat de vriendschappas echtbegon
toen ik je een keer mee nam naar November Project! We hebben zo’n leuke tijd
gehad in Boston en ik weet dat ook jij daar vrienden voor het leven hebt gemaakt.
We hebben niet veel samen gewerkt, maar des te meer plezier gehad! Al was het
maar om de rest van het lab mee te krijgen naar de borrel. Bedankt voor de leuke
tijd!

Lieve Kristan (en Matthijs en Tygo), het was erg fijn samenwerken op het lab,
data bespreken, borrels regelen, fantasy Football teams afstemmen, alles tegelijk! Ik
heb veel van je geleerd. We kwamen vaak bij elkaar over de vloer en konden goed
klagen maar ook ons hart luchten als dingen op het lab niet helemaal goed gingen.
De flessen bier of wijn hielpen natuurlijk ook een beetje. Bedankt voor de mooie
tijd! Laten we snel weer een stukje gaan hardlopen of met z’n allen voor de bank
gaan staan schreeuwen naar de TV als de Patriots spelen!

I also want the thank the rest of the Breakefield and Tannous labs. Thank you
very much for the collaboration and project discussionsChris. You are a great guy
and I wish you, Carla and Ayden lots of happiness! Rami, thank you for helping
me finish the last project in Boston and good luck with residency! Grant and
Kevin, thanks for all the help in the lab, in particular, with vector production. There
were weeks when I could not have managed without your support! Thanks Koen,
Romain, Jian, Jihane, and everyone else for the good times.

In het laatste jaar van mijn promotieonderzoek heb ik veel tijd besteed op het
NederlandsKanker Instituut (NKI) in de groep vanOlaf vanTellingen. Dankjewel,
Olaf, dat je mij in je groep hebt opgenomen. Het was erg fijn om samen te werken
aan een moeilijk project. Je inzicht, kritische blik en de experimentele discussies
waren ontzettend waardevol. Ik heb heel veel geleerd in dat jaar. Je hebt een erg
goede groep en mijn dank gaat ook uit naarMark, Levi, Ping, Isabel, Simone en
Thomas voor al hun hulp en om te zorgen dat het een fijne tijd was.

Vrienden!
Tebeginnenbijmijnoudste vrienden,Lex,Martin,TjabbeenGuust. Heerlijk,

ondanks dat we elkaar soms maanden niet zien, zodra we weer bij elkaar zijn is het
als vanouds. Bedankt dat we er vanaf de basisschool/middelbare school samen een
mooie tijd van maken en dat het ondanks onze drukke levens altijd mogelijk is om
lange gesprekken te voeren terwijl we genieten van wat speciaal bier, elkaar kunnen
opzoeken in het buitenland en enkele dagen vakantie kunnen inplannen!

Het Utrechtse zooitje ongeregeld, Geert, Maaike, Martin & Inge, Bassie &
Kirsten en Tinus. Echt een maffe bende bij elkaar, maar de donderdagavonden
samen eten (ook al doen we dat niet meer zo vaak) zijn onvergetelijk. Of juist
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wel, want bier. Hoe dan ook blijven de verjaardagsdiners bij Le Clochard vaste
prik (ook al zijn ze ons daar inmiddels behoorlijk moe). Zo blij dat we genoeg
momenten vinden om plezier te maken in Utrecht, op festivals en met weekendjes
weg! Bedankt dat jullie er altijd voor me zijn!

Friends in Boston (and the rest of theUS).There are somany of you, especially
after I joined November Project! It is impossible for me to write down all your
names so I won’t, mostly because I’ll likely forget a name and I’ll never hear the
end of it. Fair enough. I do want to thank my former roommate Ellen. When you
moved in at 174 Brookline St. the party got started! We didn’t always get along
because we have such different personalities, but we truly bonded whenNeeka the
house dog was adopted. It was so great seeing you both in Austin in 2015. I’ll have
to visit again, soon, even though you moved to a different state, again. Thank you
for being such a good friend and for introducing me to NP! Life changing. Thank
you (NP) friends from Boston, DC, Chicago, NYC and all across the US (and now
the world). World takeover is real. You made my Boston mornings the best, three
days a week!

Paranimfen,Maaike en Sophie, ik ken jullie beiden al een tijdje maar ook op
een hele andere manier. Maaike, vanaf het moment dat we 12 jaar geleden aan het
HLO in Utrecht bij VVS Uranymus in de Poli stonden zijn we bevriend. Jaartje
bestuur, veel practica samen, maar demooiste tijden kwamen nog – de vele borrels,
festivals en weekendjes weg. We hebben vooral heel veel lol gemaakt (met ons
vaste zooitje ongeregeld) en dat doen we nog steeds! Zo’n drie jaar geleden leerde
ik Sophie kennen die bij NRG stage liep. Het werd snel duidelijk dat we allebei van
een borrel houden en we waren meestal degenen die collega’s voor de vrimibo bij
elkaar brachten. Namijn terugkomst inNederland is deze trend voortgezet, terwijl
jij ook aan je PhD was begonnen. Inmiddels zijn we weer collega’s (nu bij MCBI)
en hebben we elkaar steeds beter leren kennen. Bovendien heb jij tijdens je PhD
ook enkele maanden in Boston kunnen werken en ontdekt wat een geweldige stad
het is! Maaike en Sophie, bedankt dat jullie mijn paranimfen zijn! Dat we nog veel
lol mogen maken met z’n allen!

Beste familie, ik heb wat familiedagen moeten missen door mijn buitenland
avonturen, maar jullie vinden het altijd leuk om te horen hoe het met mij gaat
en waar ik mee bezig ben. Bedankt voor de interesse die jullie tonen en de fijne
gesprekken hierover!

LieveEllen,Rik enRenske, wat fijn dat jullie – eerst met z’n tweeën en numet
z’n drieën – er altijd voor me zijn en vol interesse luisteren als ik over mijn werk
praat. Het mag dan niet altijd even duidelijk zijn wat ik doe, jullie blijven vragen.
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Ik ben enorm trots om peetoom te zijn van Renske en dat ik getuige mocht zijn op
jullie bruiloft; zo mooi dat mijn “kleine” zusje dit jaar is getrouwd. Ik ben enorm
blij voor jullie en wens jullie al het geluk van de wereld!

Lieve, lieve papa & mama. Waar zal ik beginnen. Jullie onvoorwaardelijke
steun en interesse in mijn bezigheden is essentieel geweest de afgelopen jaren.
Bedankt dat jullie altijd geloven in mijn kunnen en mij de ruimte geven om mijn
eigen keuzes te maken. Het is zo fijn om te weten dat jullie er altijd voor me zijn en
dat er in Belfeld een bed voorme klaar staat. Heerlijk om eenweekend uit te komen
rusten in het Limburgse (of uren te besteden aan hardlopen) en te kunnen genieten
van de vanzelfsprekendheid waarmee er gezorgd wordt. De keren die jullie me op
kwamen zoeken in Boston en we een mooie road trip en vele wandelingen hebben
gemaakt zijn een onvergetelijke tijd. Dit zal me altijd bij blijven. Bedankt voor de
belangstelling die jullie hebben in mijn werk, ook al zijn de onderzoeksresultaten
(en tegenvallers) niet altijd in hapklare Jip en Janneke taal uit te leggen.

Bedankt voor alles!
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“Science is the greatest of all adventure stories, one that’s been unfolding for thousands
of years as we have sought to understand ourselves and our surroundings”.

— Brian Greene, 1963–present (Physicist)
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