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Dankwoord

Hoewel het dankwoord zich aan het einde van een proefschrift bevindt, is het meestal het 
eerste onderdeel dat gelezen wordt. Hoewel het ‘mijn’ promotieonderzoek was, zou dit 
proefschrift er niet zijn geweest zonder hulp van mijn begeleiders, collega’s en vrienden, 
waarvan ik er een aantal in het bijzonder wil noemen.

Beste prof. Kleibeuker, beste Jan, vanaf het moment dat ik vier jaar geleden bij je aanklopte 
met het idee ‘onderzoek te doen naar Barrett’s’ kon ik altijd bij je terecht voor vragen of 
voor de zoveelste versie van een artikel, welke jij geduldig had gecorrigeerd. Ik bewonder 
jouw rust en aandacht voor detail, zowel op wetenschappelijk als sociaal vlak. 

Beste prof. Kruyt, beste Frank, ons maandagochtend overleg was altijd een leuk begin van 
de week. Achteraf denk ik dat je vaak meewarig hebt zitten luisteren als ik weer eens een 
nieuw experiment had bedacht, maar de ruimte die ik van je kreeg heeft een centrale rol 
gespeeld in mijn ontwikkeling als wetenschapper. 

Beste prof. Van den Berg, beste Anke, ondanks het feit dat Barrett’s niet jouw directe 
vakgebied is, wist je altijd de juiste vragen te stellen. Hoewel ik onze meetings aan het 
begin wel spannend vond, heb ik gaandeweg ontzettend veel van je geleerd en hebben 
we samen veel gelachen. Samen met Joost hebben jullie me kennis laten maken met de 
wondere wereld van miRNA’s en tijdens het schrijven van mijn proefschrift heb ik veel 
aan jouw werkethos en scherpe blik gehad. 

Beste dr. Peters, beste Frans, of het nou gaat over de endoscopische behandeling van 
Barrett’s oesofagus of Russische linguïstiek, we vinden altijd wel een onderwerp om over 
te praten. Dankzij jouw inzet voor de miRBAR-studie hebben we in korte tijd een mooi 
cohort kunnen includeren, en hopelijk zitten we in de toekomst nog vaker samen aan  tafel 
bij een congres!

Beste dr. Meijer, beste Coby, jouw inbreng was vanaf het begin een drijvende kracht achter 
het project. Of het nou ging om het last-minute bestellen van reagentia of het nadenken 
over de opzet van een experiment, altijd was je betrokken en bereikbaar. Op de moeilijke 
momenten stond je altijd klaar om een oplossing te bedenken, en je hebt een groot aandeel 
in het succesvol afronden van mijn proefschrift. 

Beste ing. Boersma, beste Wytske, zonder jou was ik een promovendus met twee linker 
handen. Ik heb de meeste praktische vaardigheden in het lab van jou geleerd, en daarnaast 
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hielp jouw nuchtere kijk op de wereld en je humor de mislukte experimenten te relativeren. 
Ik zal onze samenwerking missen. 
 
Beste dr. Karrenbeld, beste Arend, jouw expertise op het gebied van de slokdarmpathologie 
was onmisbaar voor dit proefschrift. Hoewel ik uiteindelijk niet voor de pathologie heb 
gekozen, hebben de gezamenlijke woensdagochtenden achter de microscoop me wel flink 
doen twijfelen!

Beste prof. Plukker, beste John, mijn eerste stappen in het onderzoek zette ik onder jouw 
begeleiding. Ik zal met plezier terugdenken aan de discussies op jouw kamer en ons 
gezamenlijk congres in San Francisco.

Ik wil prof. dr. K. K. Kirshnadath, prof. dr. H. Hollema en prof. dr. S. de Jong danken voor 
hun deelname in de leescomissie van dit proefschrift. 

De (financiele) steun van de Junior Scientific Masterclass, de J.K. de Cock stichting 
en de van der Meer-Boerema stichting was cruciaal voor het verwezenlijken van dit 
promotieonderzoek. Vanaf het eerste jaar van mijn geneeskundestudie heb ik via de JSM 
de mogelijkheid gehad om eerst kennis te maken met wetenschappelijk onderzoek, en 
daarna de eerste stappen als student-onderzoeker en promovendus te zetten. 

De ondersteuning die ik via het GIPS-M traject kreeg heeft mijn wetenschappelijke stage 
aan het Wistar Institute in de Verenigde Staten mogelijk gemaakt. Dear dr. Maley, dear 
Carlo, the time spent at your lab was crucial in shaping my interest in cancer research 
and Barrett’s esophagus in particular. Your approach to cancer from an evolutionary 
perspective is an ongoing inspiration for me. 

De uitvoering van de miRBAR-studie was niet mogelijk geweest zonder de hulp van de 
medewerkers van de endoscopie-afdeling en de secretaresses van de MDL, die enorm 
hebben geholpen met de patiënteninclusie. Daarnaast wil ik ook alle patiënten bedanken 
die hebben meegewerkt aan de miRBAR-studie; dankzij jullie medewerking is het 
onderzoek mogelijk geworden. 

De medewerkers van de afdeling pathologie wil ik bedanken voor de hulp met het 
selecteren van de juiste coupes, het leren snijden van vriesmateriaal en het beantwoorden 
van mijn eindeloze stroom aan vragen.
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Beste Niels, dank voor de mooie lay-out van het boekje. Ik zal nooit meer Enschede en 
Eindhoven door elkaar halen.

Na mijn promotie begin ik aan de volgende stap in mijn carriere, als AIOS MDL in de 
regio Nijmegen. Ik wil prof. dr. Drenth, dr. Van Kouwen en al mijn nieuwe collega’s in het 
Jeroen Bosch ziekenhuis bedanken voor het warme welkom, en ik hoop over een tijdje het 
onderzoek weer op te pakken in de nieuwe regio.

Ik wil mijn collega’s van de medische oncologie bedanken voor de ondersteuning en de 
gezelligheid tijdens mijn promotieonderzoek. Justin, Millind, Ingrid, we’ve had a lot of 
fun during our get-togethers. Esther, Marlous, Jennifer, Linda, Roland, Elly, Annechien, 
Ines, Roeliene, Martha en alle collega’s van de afdelingen medische oncologie, chirurgie, 
pathologie en MDL, zonder jullie was mijn promotietijd een stuk saaier geweest!

Beste clubgenoten, jullie zijn een belangrijk deel van mijn studententijd. Samen zijn we 
(min of meer) volwassen geworden.  Ik weet zeker dat we dankzij de vriendschappen die 
we hebben opgebouwd elkaar zullen blijven zien, ondanks het feit dat we niet meer in 
dezelfde stad wonen. 

Beste huisgenoten (Stijn, Bas, Tuut, Jeroen, Harm, Knoef), dankzij jullie was de Korreweg 
202a ook echt een thuis, waar ik ook na mijn afstuderen vaak en graag kon logeren. Het 
feit dat mijn eerste congresposter nog steeds aan de muur hangt zal ik maar beschouwen 
als een positieve toevoeging aan het huis. 

Beste Joost, Roderick en Allan, toen we elkaar leerden kennen waren we beginnende 
pubers in de eerste klas van de middelbare school. Intussen zijn we allemaal afgestudeerd 
maar telkens weten we elkaar te vinden. Onze vriendschap betekent veel voor me - 
binnenkort weer naar Alanya? 

Beste Carolien en Jan, jullie waren mijn collega’s, studiegenoten, maar vooral vrienden. Ik 
kijk uit naar onze reis naar New York.

Beste Wim en Yvonne, Vincent en Gaby, dankzij jullie was Maarssen altijd een warme, fijne 
plek. Met jullie heb ik leren kamperen, kanoën en slechte Sinterklaasgedichten schrijven. 
Ik kom nog graag lang over de vloer. 

Lieve moeder, jij hebt me altijd gestimuleerd in mijn wetenschappelijke ambities en 
onvoorwaardelijk gesteund tijdens mijn studie en promotie. Ik dacht altijd dat we een 
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totaal verschillend karakter hadden, maar ik zie steeds meer dat we op veel vlakken op 
elkaar lijken. Ik heb een diep respect voor je zelfstandigheid, doorzettingsvermogen en 
principes. Ik ben ontzettend trots op je.

Nicolette en Arne, het is een eer om samen met jullie voor de corona te staan.

Beste Nicolette, je was mijn beste labmaatje in mijn laatste onderzoeksjaar. We bleken een 
onverwacht gedeelde liefde voor dieren te hebben, en ik pas graag weer op jouw katten, 
zolang jij een chocoladereep in je la hebt. 

Beste Arne, we kunnen elkaars grappen afmaken, tot menige frustratie van de rest van 
onze collega’s. Jouw scherpe, kritische blik (woarom dat den?) heeft mijn onderzoek beter 
gemaakt, en ik bewonder je brede interesse en ambitie. Ik hoop dat we in de toekomst 
onze gedeelde kwaliteiten kunnen inzetten in de medische wereld (en daarbuiten).

Lieve Judith, we hebben niet veel woorden nodig om te omschrijven wat we voor elkaar 
betekenen. In het UMCG was je mijn studiebuddy en collega, maar daarbuiten ben je 
zoveel meer. Op naar het volgende avontuur?

Kirill 
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