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Frederike Bensch was born August 26, 1985 in Hagenow, Germany. After graduating from the 

Christian-Ludwig-Liscow Gymnasium in Wittenburg in 2005, Frederike moved to Heidelberg and 

later to Mannheim to study Medicine at the University of Heidelberg. She did her final internships 

at the Departments of Internal Medicine, Pulmonology and Hepato-Pancreatico-Biliary Surgery 

and Liver Transplantation at the University Medical Center Groningen (the Netherlands) and at 

the Department of Pathology at the University Medical Center Mannheim.  

Frederike discovered her interest in research already in Mannheim where she was enrolled in 

the Junior Scientific Master Class research program for medical students. She studied multidrug 

transporters in thymomas and thymic carcinomas at the Department of Pathology in the group 

of Professor A. Marx and Professor P. Ströbel in Mannheim and at the Department of Cell Biology, 

in the membrane cell biology group led by Dr. J.W. Kok at the University of Groningen. This 

research resulted in a doctorate degree in Medicine (Dr. med.).

After finishing her study in November 2011, she moved to the Netherlands to embark on her 

PhD-project as research physician and PhD student in the group of Professor E.G.E. de Vries and 

Dr. C.P. Schröder at the Department of Medical Oncology, University Medical Center Groningen. 

During this research period Frederike was involved in multiple translational research projects, 

co-supervised several medical, veterinary medicine and technical medicine students, presented 

her work at multiple (inter)national meetings and congresses, and received a personal Dutch 

Cancer Society Fellowship Grant. The latter allowed her to spend almost 5 years in research, 

which resulted in this thesis.

Since January 2017, Frederike is working at the Department of Internal Medicine at the 

Martini Hospital as part of her training to become a pulmonologist. 

With the intention to further expand her knowledge and skills, Frederike is planning a 

research visit at the Cancer Research UK Institute, Cambridge University, under supervision of 

Professor C. Caldas in the beginning of 2019. Her research plan was awarded with the Pieter de 

Mulder Award of the Dutch Medical Oncology Association and she received additional funding 

from the Louise Rottinghuis Foundation.
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Gedurende mijn onderzoeksjaren, die uiteindelijk resulteerden in dit proefschrift, heb ik de 

mogelijkheid gekregen om veel te leren van verschillende mensen met diverse achtergronden. 

Ik ben iedereen zeer erkentelijk voor alle tijd en kennis die men mij heeft geschonken. Er zijn 

een aantal collega’s en vrienden die ik specifiek wil noemen en bedanken. 

Alvorens ik daaraan begin, wil ik graag alle patiënten en hun familie bedanken die deel 

hebben genomen aan een van de klinische studies die ik heb mogen begeleiden. Zonder hun 

inzet waren de studies en uiteindelijk het tot stand komen van dit proefschrift niet mogelijk 

geweest.

Allereerst wil ik graag mijn promotor prof. dr. E.G.E. de Vries en mijn copromotor dr. C.P. 

Schröder bedanken. 

Beste Liesbeth, via Wouter Nagengast kwam ik bij jou terecht voor een kennismakingsgesprek. 

Ik weet nog, dat ik al tijdens mijn online zoektocht, voorafgaand aan onze eerste afspraak onder 

de indruk was van jouw ervaring en kennis en kunde in de onderzoekswereld. Sindsdien hebben 

vele afspraken plaatsgevonden en ik word nog steeds niet teleurgesteld, want elke keer valt 

er iets nieuws te leren. Ik ben dankbaar dat jij mij een deel van de onwijs leuke en onzettend 

grote onderzoekswereld hebt laten zien, voor het vertrouwen dat jij mij hebt gegeven bij het 

uitvoeren van de verschillende studies en de ontzettend goede, doelgerichte, inspirerende, 
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Beste Carolien, niet alleen bij het schrijven van wetenschappelijke stukken maar ook in het 

dagelijks leven heb ik veel van jou en jouw goed en politiek correct taalgebruik en taalgevoel 
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en duidelijker wordt. Ondanks alle drukte tijdens gewone werkdagen kon ik altijd binnenstappen 

en vragen of problemen met jou bespreken. Jouw enthousiasme maar ook jouw reeële kijk op 

ons werk als artsen en onderzoekers zal ik me altijd blijven herinneren.

Graag wil ik de leden van de leescommissie prof. dr. H.W. Nijman, prof. dr. G.M. van Dam en 

prof. dr. O. Boerman bedanken voor de beoordeling van mijn proefschrift. 

De KWF Kankerbestrijding wil ik graag bedanken voor hun financiële steun voor het uitvoeren 

van een deel van het onderzoek.

Zonder alle ondersteuning binnen de afdeling Medische Oncologie, administratief, logistiek, 

of gewoon vanwege de gezelligheid, waren al de studies niet zo soepel gelopen, daarom dank 

aan Gretha, Bianca, Hilda, Hetty, Coby, Greetje, Arja, Gerrie, Gerry, Hendrique, Laura en alle 

polimedewerkers. Aan de stafleden en fellows mijn dank voor de supervisie en alle feedback 

omtrent het onderzoek. 
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farmaceuten geen tracer, zonder de scanner en alle kunde hieromheen geen beelden en 

interpretatie. Ik wil daarom graag alle betrokken collega’s van de apotheek en de nucleaire 

geneeskunde bedanken, in het bijzonder Marjolijn, Hendrikus, Annelies, Elly, Stijn, Martin, Anton, 
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Linda, Rianne en Silke, Adrienne, Andor, Johan (de Jong), Ronald, Eelco, Paul, Johan (Wiegers), 
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