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started the pediatric residency-training program at the VU University Medical Center in 

Amsterdam in 2017. 

Lot lives in Amsterdam with her partner Machteld and their son Dorus.



184 |      Addendum



A

185|Dankwoord

Dankwoord

De vele gedeelde auteurschappen van mijn artikelen zijn illustratief voor de vele mensen 

die op zeer uiteenlopende manieren onmisbaar zijn geweest bij het tot stand komen van 

dit proefschrift. Omdat er bijna een jaar heeft gezeten tussen het afronden van mijn 

proefschrift en het drukken van het boekje, heb ik genoeg tijd gehad om terug te kijken 

en dit dankwoord te schrijven. Excuus bij voorbaat voor het lange relaas, ik heb gebruik 

gemaakt van het feit dat ik mij (voor de verandering) niet aan een word-count hoefde te 

houden. 

Als eerste wil ik Esther Hulleman bedanken, mijn copromotor en directe begeleider. 

Esther, ik weet nog hoe jij er vol afgrijzen achter kwam dat ik, ondanks dat ik in Toronto al 

wel een teentje in de zee van het laboratorium onderzoek had gestoken, niet in staat was 

een pipetboy behoorlijk vast te houden en dat je mij hierdoor direct (en waarschijnlijk 

terecht) verwees naar de categorie “domme dokter”. Dank dat je mijn mentor bent 

geweest en mij wegwijs hebt gemaakt in de moleculaire biologie en het doolhof dat 

wetenschap soms kan zijn. Jouw gedrevenheid, integere manier van werken, kritische 

houding en scherpe ogen en pen hebben mij de basis geleerd van goed en gedegen 

onderzoek. Ondanks dat ik besloten heb ook een dokter te blijven, hoop door hard 

werken uit jou hokje van “domme dokter” naar het hokje van “collega” te zijn verschoven. 

Daarnaast wil ik mijn promotor professor Gertjan Kaspers bedanken. Gedurende mijn 

promotie was het enorm inspirerend om te zien hoe inhoudelijk betrokken jij was bij 

het onderzoek van alle promovendi binnen de kinderoncologie in het VUmc. En 

daarnaast met een onuitputtelijke energie aanwezig was bij allerlei evenementen om 

het onderzoek te promoten, funding te verzamelen en op die manier spreekbuis te zijn 

voor de patiënten en hun ouders. Daarnaast ben ik enorm dankbaar voor die energie en 

jouw flexibiliteit tijdens de laatste fase van het afronden van mijn proefschrift.

Mijn tweede promotor, professor Vandertop wil ik hartelijk danken voor zijn zeer 

punctuele en inhoudelijke feedback op al mijn artikelen en de introductie en discussie 

van mijn proefschrift. Menigmaal moest ik even slikken als de inleiding van de artikelen 

door u gereduceerd was tot de helft van het aantal woorden, maar na doorvoeren van de 

revisies moest ik elke keer toegeven dat het daarmee zeker was verdubbeld in kwaliteit. 
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Naast mijn copromotor en promoteren zijn er uiteraard meer belangrijke mensen die 

vanuit een superviserende of stimulerende rol van essentieel belang zijn geweest. 

Leden van de leescommisie, geachte professor G.J. Peters, professor E.S.J.M. de Bont, 

professor J.M. Kros, professor P.A.J.T. Robe, professor T.G.G.M. Lammers en dr. O. van 

Tellingen, ik dank eenieder van u voor uw kritische evaluatie van mijn proefschrift. 

Dannis van Vuurden, zeer veel dank voor je onvermoeibare en briljante ideeën stroom, 

irritatie over dingen die “niet zouden kunnen”,  je “out of de box denken” en je schaamteloze 

ambitie als het gaat om het genezen van DIPG. Professor Tom Wurdinger, dank voor je 

scherpe adviezen. Ik ben bevoorrecht de enorme groei die de NRG heeft doorgemaakt 

gedurende mijn promotietijd van dichtbij te hebben meegemaakt. Marianna Bugiani, I 

love your enthusiasm for science, work ethic and curiosity. I’ve particularly enjoyed our 

cooperative effort on our last paper, even though sometimes it seemed like a never-

ending story. I’ve learned so much from you and I hope we will stay in touch! Professor 

Pieter Wesseling, in eigenlijk al mijn papers is jouw inbreng essentieel geweest. Maar 

misschien nog belangrijker was en is jouw aandeel in de obductie studie. Marianna en jij 

waren altijd beschikbaar om het zeer kostbare materiaal zo goed mogelijk te verwerken. 

Dank aan alle professoren, dokters en doctoren die waardevolle feedback hebben 

gegeven tijdens de maandagochtend meetings: Professor Victor van Beusechem, Jaap 

Rijneveld, Xi Wen Zhao, Bart Westerman, Dani Koppers-Lalic, Petra van der Stoop, 

David Noske en Jaqueline Cloos. 

Dank aan alle mensen van het RNC, Carla, Marijke, Mariska, Inge, Kevin, Ricardo, Jan, 

Gertrude, Fred, en Tjaard, voor jullie hulp bij alle in vivo experimenten.

Daarnaast gaat mijn hartelijk dank uit naar de mensen buiten de VU met wie wij hebben 

samengewerkt 

To start with Dr. Angel Montero-Carcabosso, Thank you for receiving me in your 

laboratory in Barcelona. Thank you for everything you taught me and the example 

you have been. Your dedication to the patients was inspiring, because, as you said on 

many occasions, you actually lost interest when you knew a project would not benefit a 

patient. I wish you all the best with your wonderful research projects in Barcelona, and 

international collaborations around the world. Daarnaast dank aan Dr Pieter Gaillard en 
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David Maussang van to-BBB, Dr William Leenders en Kiek Verrijp van het Radboud 

UMC, Dr Olaf van Tellingen en Mark de Gooijer van het NKI and all the laboratories 

around the world that have contributed cell lines and material to study including the 

groups of Dr Montero-Carcabosso at Hospital San Joan de Deu, Barcelona, Dr. Monje 

at Stanford University, Dr Raabe at Johns Hopkins University School of Medicine and Dr. 

Hazhizume at University of California San Francisco. 

Dank aan KIKA voor de financiële steun aan mijn project. Dank aan het KNAW ter Meulen 

fonds voor de mogelijkheid om deel van mijn onderzoek in Barcelona uit te voeren. Als 

laatste in deze categorie veel dank aan Stichting Semmy. John en Nicole, jullie werk is 

bewonderenswaardig. En jullie inbreng bij meetings zet ons allen met beide benen op 

de grond. Zonder jullie was ons onderzoek niet mogelijk geweest. 

Mijn promotie was niet hetzelfde geweest zonder mijn collega’s op het lab waaronder 

de analisten, collega PhD’s, post docs en aanverwant gespuis (studenten). Bij tijd en 

wijlen waren we toch echt een soort familie van veel broers, zussen, neven, nichten, 

ooms en tantes. Ik begon als vervreemd achternichtje uit de kliniek en na een tijdje vond 

ik mijn plek tussen de broers en de zussen en inmiddels ben ik een soort van tante op 

afstand geworden. Hierbij wil ik al mijn lab collega’s bedanken voor een onvergetelijke 

tijd. En wat geweldig dat velen van jullie mij zelfs in Barcelona zijn komen opzoeken! 

Collega PhD’s (brillen/billen vrijdag) op alfabetische volgorde:

Adrienne, thank you so much for all the chocolates that were always there to share! 

Arjan, ik snap dat neuro-scientists ook leuk zijn, maar wat jammer dat jij in de loop van 

onze PhD’s steeds meer neuro en steeds minder onco bent geworden. Logisch, maar ik 

heb je wel gemist. Soms heeft een groep ongegeneerde humor nodig, daar waar Ravi 

redelijk kon compenseren waren jullie als team toch nog net een tandje beter. Dennis, 

wat ben jij een uitstekende toevoeging aan ons team. Ik was eigenlijk niet eens verbaasd 

toen jij een amateur – meteoroloog bleek. Van alle markten thuis en altijd geïnteresseerd 

en nieuwsgierig! Heel veel succes met je project. Ellen, leuk om je af en toe in de kliniek 

tegen te komen! Hans, tja wat moet ik daar jou over zeggen. Dank dat je mijn paranifm wilt 

zijn jongen. Jasmina, dank voor je interesse in mijn project, maar ook in mijn gezin. Jolien, 

jammer dat onze samenwerking eigenlijk te kort was, maar het was super gezellig en ik 

heb zeer goede herinneringen aan koffie, de etentjes, de parade en de oncologie cursus. 

Jordi, even though I should put you up there with the postdocs, you definitely belong to 



188 |      Addendum

the PhD-part of the family. I truly love your unconditional love for molecular biology (you 

yourself said you lost interest at the protein level), Barcelona (and their football team), 

equality and the good things in life. Thank you for all your help in the lab, in translating 

to Catalan and the fun we had together. Lotte en Sjoerd, wij waren een team vanaf het 

begin. De Drie Musketiers. Al snel werd het de Twee Musketiers omdat jullie elkaar nog 

net iets liever vonden dan mij. Ik heb mij uitstekend vermaakt met het behouden van dit 

geheim binnen onze groep, en het was geweldig te zien hoe jullie relatie alleen maar 

beter werd toen het geen geheim meer was. Lotte, dank dat ik je paranimf mocht zijn! 

Goed om het een keer te hebben meegemaakt en ik voel me nog steeds vereerd dat je 

mij koos. Sjoerd, ik hoop echt nog een keer langs te komen in Heidelberg! Dan neem ik 

voor jou je basisboek oncologie mee en voor Lotte een 1-4-start uit de automaat. Sjors, 

dank voor het meedenken op bioinformatisch vlak! Myron, de stille kracht, achter je 

computer vanaf 7.30 met je banaan en zakje boterhammen. Indrukwekkend wat jij hebt 

bereikt, een voorbeeld voor mij van structuur en doorzettingsvermogen. Maxime, super 

dat jij vanuit de groep van Victor een annexatie hebt geregeld! Nik, met je schaterlach 

en je altijd vrolijke hoofd. Geweldig om te zien hoe jij van gladgeschoren jongen naar 

kerel met baard en huis ging. Dank dat je met jouw persoonlijkheid enorm veel sfeer 

meebracht in de groep. Dank dat je mijn paranimf wilt zijn. Ravi, met jou erbij is het altijd 

gezellig. Vroege PhD lunch, borreltje, concert of feestje in de stad, wanhopig belletje in 

de laatste fase van het afronden van het proefschrift, wild enthousiaste plannen voor 

nieuwe onderzoeksprojecten: bij jou zit je altijd goed. Sophie, dank voor je voorbeeld 

van ambitie en lef, ik ben erg benieuwd hoe jij je carrière gaat vervolgen! Susanna, we 

hebben een heel bijzonder jaar gehad met elkaar, Heel veel succes met je nieuwe werk! 

Tijs leuk dat we op dezelfde dag meededen aan een wedstrijdje hardlopen. Tonny, jij 

hebt mij alles geleerd over in vivo werk en we hebben uren achter elkaar in de kelder 

van het RNC gezeten. Precies op het juiste moment wist jij aan te geven dat het tijd 

was voor koffie, en standaard rond 16.30: ‘ik heb geen zin meer’. Dit weerhield jou er niet 

van om met enorme inzet en enthousiasme nieuwe projecten aan te gaan. Je had altijd 

een luisterend oor en ik kon altijd bij je aankloppen voor praktische hulp, meedenken, 

meerekenen, of inderdaad, gewoon lekker een koffietje. Je hoeft alleen maar te kijken 

naar de auteurslijst om te weten hoe belangrijk jij geweest bent voor mijn PhD. Tonny, we 

houden contact! En we gaan zeker nog een keer met de jongens naar Artis. 

Daarnaast natuurlijk: 

Laurine, toen ik net kwam was het meteen duidelijk dat jij de spin in het web van de 
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NRG was. Tijdens mijn sollicitatie vroeg jij of ik, als dokter komende uit de kliniek, wel 

open zou staan voor feedback van analisten. Gedurende mijn PhD werd duidelijk dat 

alleen hele rare mensen niet zouden luisteren naar jouw adviezen. Door jouw ervaring 

en betrokkenheid konden wij voor al onze problemen bij jou aankloppen en dat deden 

we dan ook graag. We weten allemaal hoe onmisbaar je bent, onthoud dat je ook af en 

toe nee kan zeggen! Piotr, ik ben zo blij dat we jou hebben aangenomen! Jij bent niet 

alleen een geweldige analist, maar met jouw persoonlijkheid geef je een team de balans 

die het nodig heeft. Ik ben trots dat je jouw carrière bij ons begonnen bent! Pepijn, we 

hebben nog even overlap gehad bij de kindergroep, maar jij was al snel overgestapt 

naar de groep van Tom. Jij was altijd een enorm stabiele factor, aanwezig, enthousiast 

organisator van activiteiten maar ook streng op de regeltjes (en dat moet ook gebeuren 

;) Dennis, dank dat je me zoveel hebt geleerd tijdens lange gesprekken in de celkweek 

of midden in de nacht na een obductie procedure. Ik heb er enorm veel aan gehad! 

François, wat goed dat jij bij de NRG gekomen bent. Dank voor al je hulp en je interesse 

in mijn hardloop activiteiten! Marcel, dank voor je hulp en enthousiasme bij het leren van 

in vivo werk. Edward, dank voor je hulp en onze gesprekken over lekkere biertjes, Heleen, 

fijn dat jij er bent voor wat meer vrouwelijke imput in het mannenbolwerk van analisten 

bij de NRG! Magda, it’s been a while, but thank you for your help with everyting in the lab. 

De rest van de collega’s op de derde verdieping, Jody, Wen, Joanna, en Ida, het was 

gezellig samen te werken, heel veel succes met al jullie nieuwe projecten! 

Veel dank aan alle studenten op de derde verdieping die hebben bijgedragen aan 

goede sfeer en gezelligheid op het lab! Daarnaast wil ik de twee studenten bedanken 

die ik langere periode heb mogen begeleiden. Victoria, jij was mijn eerste student en 

ik moest echt nog even leren wat dat betekende. Uiteindelijk ben ik erg trots op het 

verslag dat je hebt geschreven! Leuk dat we elkaar af en toe tegen komen in de kliniek. 

Maurice, we hebben wat gestoeid met jouw stage, maar ik denk dat we er allebei veel 

van geleerd hebben. Ik vond het heel bijzonder je begeleider te mogen zijn en wens je 

veel succes in je verdere carrière. 

Daarnaast PhD studenten van andere afdelingen: Rocco, thank you for your help with 

our project! Denise, Anna en de andere medewerkers en studenten van de hematologie 

groep. Dank voor jullie feedback en betrokkenheid tijdens de PO meetings. 
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My PhD colleagues in Barcelona:

Nagore, Guilleme and Carles, thank you for making my time in Barcelona as valuable as 

it was, both from a professional and a personal perspective. I wish you all the best with 

your careers. Hope we get to see each other again soon!

Mensen van wie wij het stokje hebben over genomen: 

Viola, I was soo impressed by you when I first took over your desk. I’m so proud that I 

could follow your footsteps and I hope that I’ve done a good enough job. Let’s try to 

meet again when you are in Amsterdam, or the other way around! Marc, hetzelfde geldt 

voor jou. Ik keek enorm tegen jou op en vond het super dat we, ook na het afronden 

van jouw PhD, samen een paper hebben kunnen afschrijven. Heel veel succes met je 

nieuwe baan in Utrecht!

Daarnaast collega PhD’s niet aanwezig op het lab: 

Fatma, wat gaaf dat jij vanuit een stage bij Sophie hebt kunnen groeien naar de baan die 

je nu hebt. Ik ben heel blij dat jij dit stokje hebt overgenomen. Heel veel succes met de 

rest van je project! 

Collega’s op PK4X: soms was de afstand naar het lab toch wel wat groot, gelukkig heeft 

voor mij de organisatie van het AKS daar verandering in gebracht. En daarnaast kwam ik 

natuurlijk Sophie af en toe opzoeken! 

Met enorm veel plezier heb ik twee jaar het Amsterdam Kindersymposium 

georganiseerd. Het was een zeer welkome afwisseling met pipetteren in het lab, en 

daarnaast heb ik zelden zoveel lol gehad met een appgroep. 

Veel dank aan de commissieleden van het AKS 2015 en 2016: Charlotte R, Charlotte 

N, Marita, Perrine, Stephanie, Eva, Bart, Kim, Hedy en Lindsey. Sanne, jou wil ik als 

abstractboek en sponsor collega extra bedanken. Dank dat je mijn maatje wilde zijn!

Ik wil al mijn directe collega’s, arts assistenten, kinderartsen en verpleging in het Spaarne 

Gasthuis in Hoofddorp bedankten voor de geweldige tijd die ik daar heb gehad terwijl ik 

eigenlijk nog bezig was met het afschrijven van mijn proefschrift. Bij naam wil ik noemen 

Marlies van Houten, de opleider, dank voor jouw hulp en steun in deze spannende 

periode. Joel, dank voor jou interesse in mijn onderzoek en jouw hulp bij het oefenen 

van de sollicitatie, Linda, dank voor jouw vertrouwen in mij als dokter, Jet, dank voor 
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jouw lieve woorden en onze gesprekken over mijn onderzoek. 

Daarnaast wil ik een aantal mensen bedanken zonder wie ik nooit in staat was geweest 

het onderzoek te starten waaruit dit proefschrift is gevolgd. Gijs Vos, Boris Kramer en 

Moniek Engel, jullie waren mijn begeleiders tijdens mijn eerste wetenschapsstage in 

het MUMC+. Monique, samen met jou zette ik de eerste stappen in het (laboratorium) 

onderzoek en hierdoor heeft liefde voor het onderzoek definitief een vlucht genomen. 

Robert Jankov, you were my supervisor during my research internship at SickKids 

Hospital in Toronto. My internship in Toronto changed my life, because it showed me 

there was no shame in releasing your unapologetic curiosity when working in science. 

Your enthusiasm for research, molecules, pathways, photographs, experiments and 

answers has been extremely contagious and I truly believe I would not have been where 

I am today without your guidance and encouragement. Thank you. Anne van Kempen, 

jij was de opleider in het OLVG toen ik daar als ANIOS werkte. Jij hebt mij gestimuleerd 

het, door mijzelf losjes geschetste carrièrepad, concrete invulling te geven. Brigitte de 

Bie, jij was mijn mentor tijdens mijn periode als ANIOS in het VUmc. Door jouw hulp en 

vertrouwen heb ik een grote stap genomen richting het onderzoek in het CCA en ik 

ben zeer blij dat onze paden elkaar opnieuw gekruist hebben en dat je inmiddels mijn 

opleider bent! 

Veel van de bovenstaande mensen beschouw ik inmiddels niet meer alleen als collega’s 

maar ook als vrienden. Maar er zijn ook erg veel mensen essentieel geweest voor mijn 

proefschrift zonder collega te zijn geweest. 

Eva, Iris, Marit en Eva. Ik ben zo trots dat wij al bijna 20 jaar bevriend zijn en dat onze 

vriendschap verhuizingen naar België, Limburg, Noorwegen, Canada en Groningen, 

drukke banen, kinderen, wereldreizen en promotietrajecten heeft doorstaan. Felice, 

wat een feestje dat jij ook naar Amsterdam bent gegaan vanuit Maastricht. Er wordt 

momenteel te weinig geriskt, maar binnenkort weer een biertje bij de brouwerij (of jaaa, 

toch nog een keer Risk proberen?). Steven, weet dat je dan ook altijd welkom bent. 

Bootox-vrienden: Annet, Ditta, Leoni, Hannah en Nikki, geweldig dat we vrienden zijn 

geworden in Maastricht en nog beter dat we het zijn gebleven. Ik vind onze vriendschap 

enorm waardevol en geweldig dat jullie met een grote delegatie naar Barcelona zijn 

geweest. Willem, dank voor de gesprekken over onze projecten bij de brouwerij en 

dank dat je mijn gezeur wilde aanhoren als ik het even niet meer zag zitten. Willem en 

Mark, geweldig dat jullie het aandurfden om met z’n vieren een ander groot project te 
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starten, hoe geweldig mooi is het project uitgepakt. Mari, jij en ik zijn even belabberd 

in het onderhouden van contacten, maar dat maakt jou niet minder belangrijk voor 

mij. Juliette, wat geweldig dat jij en Machteld hier juist zo goed in zijn. Ik heb volledig 

vertrouwen dat we in elkaars leven zullen blijven. Bart, je hebt me behoorlijk verslagen 

in het afronden van een promotie en een opleiding. Zo leuk dat we ondanks jouw drukke 

baan en drie zoons af en toe nog tijd vinden om bij te kletsen! “Geen gelul” –,Fan, Lotte, 

Martijn, Rick, Tabitha, Vonne, Wouter en de rest; gelukkig was ik nooit de enige die 

worstelde met een promotie, Rick je bent mij voor gegaan en Tabitha en Jacob mogen 

het feestje nog afmaken. Fijn dat iedereen begreep dat sommige vragen soms ook niet 

gesteld hoefden te worden en dat we gewoon lekker bier konden drinken. Of wodka. 

Eugenio en Evi, dank voor jullie gezellige bezoek aan Barcelona! Femke, fijn om af en 

toe te sparren over het lot van de promovendus, al zij het in een compleet ander vak. De 

rest van het weekendje, sorry dat ik vaak te laat bij het weekendje was. Hetzelfde geldt 

voor de frituur-vriendjes. Ik kijk uit naar de volgende Sinterkerst. Amy, Gwen; ik heb 

me twee keer uitstekend vermaakt op de OOA retraite! Marie-Claire, heel gaaf om jou 

promotie te hebben gezien, mooi voorbeeld ben je. 

Mijn familie, dank dank dat jullie er zijn: Tante Nel, Oom Fred, oom Frits Anne-Marie en 

Jules, Nicolien, Floris en Tante Paula. Dank ook aan de familie “Scheltema”. Wouter, 

Lobke en de meisjes, dank voor de gezellige afleiding van het werk! Marius en Marian, 

dank voor de niet aflatende interesse in dit boekje de afgelopen jaren. En het begrip als 

ik soms wat minder gezellig aan tafel zat met een deadline in mijn achterhoofd. Heel fijn 

om jullie nu ook als opa en oma vaker te zien en heerlijk dat jullie met mijn ouders de 

Dorus-donderdag afwisselen!

Anna, we hebben het gered! Er zijn binnenkort twee boekjes! Wie had dat verwacht 

toen we 14 jaar geleden onze eigen weg gingen, jij naar Parijs en ik naar Maastricht. Heel 

jammer dat jij door je mooie baan in Hartford mijn ceremonie gaat missen maar tijdens 

de weg ernaar toe waren jij, and also Catherine, er altijd voor mij. Ook Jack en Anneke, 

veel dank voor jullie steun en het meegenieten van onze reisjes naar Amerika!

Sophie en Jacob: Fietje, ik ben zo blij dat we allebei in Amsterdam wonen en nog 

geen kilometer uit elkaar. Jij bent mijn aller grootste supporter geweest, met rotsvast 

vertrouwen dat ik het wel zou regelen. Enorm bedankt dat je er voor mij bent. Jacob, met 

z’n vieren naar Amerika was de beste manier om even van het werk weg te komen, al 
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moeten we in Memphis natuurlijk wel omrijden om de juiste foto te maken! ;) 

Lieve P en M, dit format leent zich niet om aan te kunnen geven hoe ik jullie altijd 

aanwezige steun heb ervaren en dat ga ik ook niet proberen. Wel kan ik zeggen dat het 

vertrouwen dat jullie in mij hebben gehad, de manier waarop jullie mij gestimuleerd 

hebben om mijzelf te ontwikkelen de basis is geweest van de keuzes die ik heb gemaakt 

Die keuzes hebben ertoe geleid dat ik dit werk heb mogen maken waar ik heel erg trots 

op ben. Dank voor alles. 

Sophie VvZ, wij begonnen een maand na elkaar met onze PhD maar toen ik begon 

had ik het idee dat jij al jaren onderdeel van de groep was. Jouw unieke en positieve 

aanwezigheid, doorzettingsvermogen, inlevingsvermogen en manier om contact te 

maken met mensen hebben een enorme stempel gedrukt op jouw werk gedurende 

je PhD. Naast al jou drukke werkzaamheden was je de beste collega die je zou kunnen 

hebben. Jij was altijd beschikbaar voor een koffie, om te sparren, om je hart te luchten, 

om te luisteren of om gewoon even te kletsen over iets anders dan DIPG. Ik ben heel 

trots om met jou samen op dezelfde dag te mogen promoveren. 

Machteld, ik heb geen woorden om te omschrijven hoe belangrijk jij voor mij bent. Het 

slagen van het laatste jaar van mijn promotie en van de sollicitatie is volledig aan jou te 

danken. All of you, tot de maan en terug. En dank voor het beste wat jij mij hebt kunnen 

geven toen mijn promotie was afgerond. Dorus jij maakt van elke dag een klein feestje 

en het leven compleet. 

Als laatste wil ik de kinderen bedanken die hun tumor aan ons hebben gegeven, en 

de ouders die in staat waren hieraan mee te werken. De bijdrage die zij leveren aan 

het onderzoek is groter dan alle onderzoekers bij elkaar. En het laat ons nooit vergeten 

waarom wij dit onderzoek doen. 
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Date Name Title

10-06-05 Carla Verstappen Cancer therapy related neurotoxicity

28-09-05 Maaike Vos Evaluation of reponse, toxicity and outcome in glioma therapy

20-12-05 Birgit Georger Conditionally replicative adenoviruses for the treatment of malignant glioma 
and neuroblastoma

20-12-05 Jacques Grill Gene therapy and virotherapy of brain tumors with recombinant 
adenoviruses

19-06-09 Fonnet Bleeker Mutational profiling of glioblastoma

24-11-09 Philip de Witt Hamer Glioblastoma: between bed and bench

07-05-10 Ingeborg Bosma Cognitive dysfunction in glioma; underlying mechanisms and consequences

23-09-10 Christian Badr Bioluminescence imaging in glioblastom: monitoring of biological processes 
and novel therapeutics

08-11-10 Linda Douw Neural networks in brain tumors; the interplay between tumor, cognition, 
and epilepsy

10-06-11 Sander Idema Improving oncolytic viral therapy for glioma

05-10-11 Anneke Niers Novel biosensors for preclinical brain tumor analysis

03-07-12 Viola Caretti Pioneering preclinical research in diffuse intrinsic pontine glioma: towards 
new treatment strategies

29-10-12 Leonora Balaj Exosomes: the biological messengers

08-02-13 Marjolein de Groot Epilepsy in brain tumor patients; towards improved and personalized 
treatment

04-06-13 Edwin van Dellen Lesions in the connected brain; a network perspective on brain tumors and 
lesional epilepsy

04-12-13 Michiel Smits Micro-RNA and epigenetic signaling in glioma angiogenesis

11-12-13 Eefje Sizoo The end-of-life phase of high-grade glioma patients; towards a dignified 
death

17-06-14 Dannis van Vuurden Innovative treatment targets in pediatric high-grade brain tumors

07-01-15 Lotte Hidding Treatment sensitizers for high-grade tumors

17-03-15 Marc Jansen Diffuse Intrinsic Pontine Glioma: clinical aspects and imaging

11-05-15 Florien Boele Towards improving health-related quality of life in glioma patients and their 
informal caregivers

30-09-15 Johan Koekkoek Epilepsy in glioma patients; optimizing treatment until the end of life

19-01-16 Sjoerd van Rijn Functional molecular imaging of cancer development and stem cell 
regeneration in the nervous system

24-03-16 Hinke van Thuijl Molecular characterization of low-grade glial neoplasms

18-05-16 Avanita Prabowo Molecular Features of long-term epilepsy-associated tumours; focus on 
glioneural tumours

08-06-16 Ronald Willemse Functional mapping of the sensorimotor cortex: clinical studies with MEG 
and fMRI

21-06-16 Sharyar Mir Novel treatment targets in high-grade brain tumors

01-07-16 Femke Froklage The role of the blood-brain barrier in drug-resistance and central 
neurotoxicity

03-11-17 Thijs Crommentuijn Development of vector-based strategies against glioblastoma

28-11-17 Lot Sewing Diffuse Intrinsic Pontine Glioma: disease models and translational research  

28-11-17 Sophie Veldhuijzen 
van Zanten

Diffuse Intrinsic Pontine Glioma: a multi-facetted and global view
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