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Dankwoord 
 
Het lijkt nog maar kort geleden dat ik de telefoon oppakte en belde om te vragen of ik kon 
solliciteren op een promotieonderzoek. Nu zijn mijn proefschrift en promotie een realiteit! Ik wil 
iedereen bedanken die op hun eigen manier heeft bijgedragen aan dit proefschrift, waarbij ik 
natuurlijk niemand hoop te vergeten.  
 
Allereerst wil ik de patiënten bedanken voor hun inspanningen en deelname aan alle onderzoeken.  
Zonder hen had ik dit  onderzoek nooit kunnen uitvoeren.  
 
Ik bedank graag mijn promotor en co-promotoren. Na een bespreking met jullie liep ik altijd vol 
met ideeën de deur weer uit wat heeft geleid tot dit mooie resultaat.  
 
Beste Jan, zonder jouw nauwe betrokkenheid als promotor en enthousiasme voor de neuro-
oncologie was dit proefschrift er nooit geweest. Dank je wel dat ik zo veel van je mocht leren. De 
deur stond altijd open om even binnen te lopen voor advies of een luisterend oor, waardoor ik 
altijd weer met inspiratie en het volste vertrouwen aan het werk kon gaan. Dank voor je  
analyserende denkwijze en motiverende commentaar bij mijn stukken. 
 
Beste Jaap, bedankt voor je strakke, maar ongedwongen  begeleiding. Ik heb er bewondering voor 
hoe snel je mijn manuscripten van commentaar voorzag. Jouw scherpe beschouwingen maakten 
dat ik alles weer in de juiste context kon plaatsen als ik niet meer wist welke kant ik met mijn 
verhaal op wilde. Je gedrevenheid voor onderzoek is aanstekelijk en ik zou dan ook graag de 
projecten waaraan ik ben begonnen voortzetten.  
 
Beste Eleonora, dank dat ik van jou dit deel van de pathologie heb mogen leren, als VUMC ‘spion’ 
in een AMC lab. Je ogenschijnlijk chaotische manier van werken en tomeloze energie wakkert 
ideeën aan en dit heeft geleid tot een paar mooie manuscripten in dit proefschrift. Ik hoop de 
snelheid waarmee jij ideeën  creëert en manuscripten schrijft ook ooit onder de knie te krijgen.  
 
Ook dank ik de leden van mijn promotiecommissie voor het inhoudelijk beoordelen van mijn 
proefschrift. 
 
Ik bedank graag iedereen van de neuro-oncologie. De groep maakte net een groei door bij de start 
van mijn promotie. Het is een plezier om met jullie te mogen samenwerken. 
Onderzoeksbesprekingen (zeker de nieuwe stijl) zijn een mix van gezelligheid, nieuwe ideeën en 
kritische noten. Met plezier denk ik terug aan de congressen met elkaar. Barcelonese gezelligheid 
zullen we het maar noemen. Ingeborg (ook als supervisor), Maaike, David, Sjoukje, Tom, Karen, 
Wopke, Sanne, Gwenda, Eline, Linda B, Johan, Martin T, Martin K (altijd in voor oudewijvenpraat, 
maar ook  voor een kritische blik op manuscripten), Jan B en Myra, ik waardeer jullie bijdrage 
enorm! Florien en Linda D, ik zal nooit meer mijn poster vergeten, al levert het wel mooie 
avonturen op. Hinke, ik zie stalken nu in een ander licht. Een paar woorden zijn al geweldig.  
 
Beste Tjeerd, hoewel minder direct betrokken bij mijn onderzoek, ben je altijd geïnteresseerd en 
geef je altijd adviezen en desgevraagd nuttig commentaar. Voor jou zijn alle patiënten bijzonder. 
Dit is motiverend, niet alleen in onderzoek, maar ook in de kliniek!  
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Wilmy, dank voor alle neuropsychologische onderzoeken. Jouw flexibiliteit zorgde ervoor dat elke 
patiënt zo min mogelijk belast werd door alle meetmomenten.  
 
Belangrijk zijn ook de neuro-oncologie verpleegkundigen Lies, Claudia, Alieke en Hanneke. Jullie 
zijn onmisbaar voor de patiënten en voor ons als onderzoekers. Bedankt voor de hulp bij het 
includeren van patiënten en de gezellige babbels tussen de poli’s door.  
 
In het speciaal dank aan de ‘bewoners’ van de 1F kamer. Zonder alle leuke afleidingen en 
gezelligheid zou het promoveren maar eenzaam zijn. Eefje, voortaan maar op de borden kijken 
voordat we in Almere terecht komen? Linda, een lamborghini met een vlammetje erbij? Frokje, 
misschien moeten we je dans eens opnemen voor een MTV videoclip! Edje, we trekken hem colon. 
Ik hoop vandaag de ‘shine’ hoog te houden. 
 
Naast de VU speelde een groot deel van mijn onderzoek zich in het AMC af en wil ik ook alle 
collega’s buiten de VU bedanken. René, dank voor de rondleiding in het lab en jouw perfect 
gesneden coupes zorgden voor enorm mooie plaatjes. Anand, je hebt me ontzettend geholpen bij 
veel experimenten. Het blijkt dat doorzetten loont, in ieder geval met western blots. Dirk, Karin, 
Astrid en Emanuele bedankt voor de prettige samenwerking en mooie verhalen tijdens de pauze 
bij de suikertafel.  
 
Dank aan de assistentengroep voor collegialiteit in de VU en ook het Slotervaart. Ook dank aan 
collega’s van het secretariaat, polikliniek, de MEG, de verpleging en onderzoekers van het 
Alzheimer centrum, MS centrum en bewegingsstoornissen. 
 
Lieve vrienden. Jullie verdienen een bijzonderde vermelding. Zonder alle leuke afleidingen en 
gezelligheid zou het leven alleen maar uit werken bestaan. Om jullie maar even in een hokje te 
plaatsen: Vrienden om mee te wintersporten. Studievrienden. Oud huisgenoten. Collega-vrienden. 
Vrienden om iets mee te drinken. Vrienden om mee te reizen. Vrienden voor het leven, Daphne, 
Mara, Sylvie en Heleen, het zou mij niet verbazen als we later (bejaard) onder het bridgen alle 
gezamenlijke belevenissen nog eens door zitten te nemen. Lineke en Raoul, die 15 jaar schieten 
op, fokofpolisiekar ek is nie verdwaal. Ingrid, Kim, nog een keertje Londen? Vrienden om mee te 
basketballen, Carolien, Tamara, Erica, Nithya, Amy, Jorien, Joyce, Ofelia, Diane, Deborah en Astrid, 
coach Tom, black and white dynamite! Vrienden om mee te dansen, Niek, Ilse, Tim, Iris, Jer,  
Smeerboel +, niggas in Paris, maar ook in Utrecht.  
 
Lieve Daphne en Lineke, mijn geweldige paranimfen. Dank voor jullie hulp. Daphne, het is laat in 
de nacht, laat in de nacht, vanzelfsprekend toch? Lineke, gewoon, I like you just the way you are. 
 
Lieve pap en mam, jullie zijn voor mij één grote inspiratiebron. Jullie vertrouwen en steun geven 
mij het gevoel dat ik de hele wereld aan kan! Er wordt gelukkig  altijd relativerend gelachen als ik 
weer eens een opmerking maak dat ik nooit meer op vakantie kan door al mijn bezigheden. Rogier, 
grote broer, en ook Judith, Fabian en Bente, je enthousiasme voor nieuwe ideeën is fantastisch. Ik 
ben blij dat ik tegen jou op mag kijken. En nu ook een lieve schoonfamilie Marlies, Joan en Anouk, 
dank voor de afleiding in een mooi jasje: Curaçao, New York.  
 
Mi dushi jeroen, alias Jerry, e ta kla! Nada di papel rònt den kas…. wèl, esei te dia mi haña un 
pashon nobo ;-). Awor nos tin tempu pa hasi yen kos leuk huntu atrobe. Masha danki pa bo amor i 
sosten. Bo ta fabuloso 


