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CURRICULUM VITAE

Marjory Koller is geboren op 30 maart 1988 te Hengelo. In 2006 behaalde zij haar 
atheneumdiploma aan de openbare scholengemeenschap Hengelo vestiging Bataafse 
Kamp waarna ze startte met de studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Tijdens de studie geneeskunde was Marjory actief lid bij de Groninger Studenten 
Schaatsvereniging Tjas en heeft zij onder andere gedurende een jaar deel uit gemaakt 
van het dagelijkse bestuur in de functie wedstrijdsecretaris. Marjory doorliep haar co-
schappen in het Universitair Medisch Centrum Groningen, het Medisch Spectrum Twente 
te Enschede en deed zij het co-schap sociale geneeskunde in Suriname. Vervolgens 
heeft zij haar wetenschappelijke stage gedaan op de afdeling epidemiologie van het 
Universitair Medisch Centrum Groningen waar zij heeft gekeken naar de relatie tussen 
lichaamsbeweging, televisie kijken en slaap bij kinderen in de peuterleeftijd. Haar 
geneeskunde opleiding rondde zij af in 2012 met het keuze co-schap maag-darm-
levergeneeskunde in het Martiniziekenhuis te Groningen. Na het afstuderen is zij eerst 
enkele maanden op reis geweest naar Nieuw-Zeeland en vervolgens is zij als ANIOS 
gaan werken op de afdeling maag-darm-levergeneeskunde van het Medisch Spectrum 
Twente. 

In 2014 kwam aan het verhuizen tussen het oosten en het noorden van Nederland 
(voorlopig) een einde. In 2014 begon zij aan haar promotietraject in het Universitair 
Medisch Centrum Groningen onder leiding van prof. dr. G.M. van Dam en dr. W.B. 
Nagengast. Tijdens dit promotieonderzoek bezocht zij vele (internationale) congressen. 
In 2018 won zij de ‘Young investigator award’ met haar presentatie op de European 
Molecular Imaging Meeting te San Sebastian. Tijdens het laatste jaar van haar 
promotieonderzoek werkte zij als operational manager bij TRACER Europe B.V.

Op dit moment werkt Marjory bij Zorggroep Groningen locatie Maartenshof als arts 
ouderengeneeskunde. Marjory woont samen met Rein Schaap in Paterswolde en samen 
hebben zij een zoontje van 1 jaar en verwachten zij begin 2020 een tweede kindje.
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DANKWOORD

En dan is het ineens zover, ik ga mijn dankwoord schrijven! Het dankwoord is het best 
gelezen hoofdstuk uit een proefschrift, dus ik ga er maar goed voor zitten. Terwijl ik 
de afgelopen vijf jaren aan het overdenken ben, sneuvelt het ene hitterecord na de 
andere; het is hartje zomer en 38 graden. De jaren overdenkend zijn er zo ontzettend 
veel mensen die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van dit proefschrift, 
zonder jullie was ik nooit tot dit punt gekomen. Daarom wil ik heel graag een aantal 
mensen bedanken.

Vijf jaar geleden begon het dus allemaal. Als basisarts op de maag-darm-lever afdeling 
in het ziekenhuis van Enschede had ik besloten een promotietraject te willen doen. 
Het hoe en het wat werd me pas duidelijk toen ik daar Wouter Nagengast, nu mijn 
co-promotor, op een willekeurige vrijdag tijdens een willekeurige lunch ontmoette. 
Jouw enthousiasme over de wereld van de fluorescentie sprak me gelijk aan, hoewel 
ik in eerste instantie wel mijn wenkbrauwen fronste dat ik dan bij de chirurgie moest 
worden aangesteld. Gelukkig wist hij me te overtuigen en voordat ik het wist zat ik in 
een 3-weg skype met Wouter en Gooitzen (Go) van Dam, nu mijn promotor, waarbij het 
leek alsof ik al begonnen was met mijn promotietraject. De enthousiaste terminologie 
en de ontembare hoeveelheid energie van beide heren vloog me om de oren; ik kon 
niet anders dan zeggen dat ik per juni 2014 graag zou willen beginnen. En dat dat een 
goede keuze was, dat is duidelijk gebleken! Dankzij jullie volledige vertrouwen in mijn 
gehalte ‘zelfrijzend bakmeel’ (om maar in de terminologie van Go te spreken), ben ik 
gekomen waar ik nu sta. Wouter, zonder jouw geduld en jouw stimulans op de juiste 
momenten, bijvoorbeeld om toch door te zetten met de wirwar aan genen waar ik in 
verstrikt was geraakt, en het opzetten van weer een nieuwe klinische studie, was mijn 
boekje nooit af geweest. Ook jouw kritische vragen tijdens de OMIG-meetings hebben 
de studies naar een hoger niveau gebracht. Go, van jouw enorme drijfveer om door 
te gaan tot het doel is bereikt (en ver daarna), en hoe jij zelfs aan een tegenslag een 
positieve draai kan geven, heb ik ontzettend veel geleerd. Ook de vrijheid en de steun 
die je mij hebt gegeven, juist op momenten dat het even niet zo ging als gewenst, heeft 
gemaakt dat ik het beste in mezelf naar boven kon halen. De kansen en het vertrouwen 
die je mij hebt gegeven om congressen te bezoeken en presentaties te geven in grote 
en kleine zalen heeft mij doen groeien als persoon, en hier zal ik nog zeer lang profijt 
van hebben. Dat de fluorescentie geleide beeldvorming zonder jullie niet zou staan 
waar het op dit moment is, mag wel duidelijk zijn. Ik heb het volste vertrouwen dat het 
hier niet bij blijft en dat de toekomst nog veel moois in petto heeft.
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Voordat het dankwoord verder gaat, wil ik prof. dr. C. Rosman, prof. dr. P.J. van Diest 
en prof. dr. J.M. Klaasse, de leden van de leescommissie, bedanken voor het lezen 
en beoordelen van mijn proefschrift. Daarnaast wil ik ook alle patiënten die hebben 
deelgenomen aan onze onderzoeken bedanken. En uiteraard ook het BetaCure FP7 
EU project en de afdeling nucleaire geneeskunde en moleculaire beeldvorming van het 
UMCG voor de financiering van mijn aanstelling. 

Jolien, Elmire en Matthijs: al ver voordat OMIG officieel in het leven geroepen was, 
stonden wij aan de basis van wat nu een steeds groter wordende hechte groep 
met onderzoekers is. Toen ik begon met mijn promotietraject was er van een echte 
onderzoeksgroep nog niet echt sprake, we hadden meetings met verschillende andere 
onderzoeksgroepen, maar langzaam breidde de groep uit en werd OMIG zoals OMIG 
nu is. Elkaar helpen, samen lunchen, samen koffietjes drinken, bootje varen (tnx Steven!) 
jaarlijkse BBQ’s en vooral ook samen op congres gaan heeft mijn tijd gedurende het 
promotieonderzoek echt verrijkt. De keer dat ik met Elmire op congres was in Washington 
en we per ongeluk een AirBnB hadden geboekt in een ghetto en bijvoorbeeld de 
keer dat we met de hele OMIG groep in een rooftopbar met zwembad in New York 
waren beland, zijn onvergetelijk. Maar ook de momenten op OK (Niels en SiQi), de 
tracerinjecties in het weekend (SiQi) of het stressen om zo weinig mogelijk impact te 
hebben op de endoscopieprogramma’s en toch alle data te verzamelen die we nodig 
hadden (Jolien, Elmire), of de uren die zijn besteed aan de spectroscopiemetingen en 
beoordelen van de fluorescentiebeelden in het camerahok (Jolien, Steven). En natuurlijk 
ook alle andere onderzoekers uit OMIG waar ik mee heb samenwerkt: Bobby, Floris, Iris, 
Matthijs, Pascal, Judith en Pieter, bedankt!

Doordat de basis van OMIG in veel verschillende afdelingen ligt (MDL, medische 
oncologie, chirurgie, farmacie, pathologie), kan ik ook niet anders dan iedereen 
die hierbij betrokken is geweest enorm te bedanken. Hetty, Coby, Wytske en de 
onderzoekers uit de ‘imaging meeting’: erg bedankt voor alle verdiepende meetings 
over tracerbereidingen, celprocessen, in vitro onderzoek en dierstudies. Door jullie ben 
ik de wereld van het preklinische onderzoek stukken beter gaan begrijpen, echt een 
waardevolle toevoeging. Naast het serieuze werk heb ik ook geweldige herinneringen 
aan de jaarlijkse labdagen, waarbij standaard veel lol gemaakt werd. Ook de arts-
onderzoekers van de Medische Oncologie wil ik bedanken voor een supertijd: Pieter, 
Frederique, Harm, Iris, Kees, Kirsten, Clarieke, Lars, Lotte, Maaike, Niek, Sjoukje, 
Thijs, Gabriela, Titia, Hilde, Michel en Suzanne bedankt voor de lunches, wekelijkse 
en legendarische vrijdagmiddagborrels, de sinterklaasvieringen maar vooral niet te 
vergeten de jaarlijkse weekendjes weg en de fietstochten in de Ardennen waarbij na 
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enkele biertjes nog een enorm steile klim bedwongen moest worden. Uiteraard wil ik 
ook de ‘Marriekkie’s’ bedanken voor de gezellige avondjes samen eten en de luchtige 
gesprekken die we daarbij hebben gevoerd.

De uitvoering van alle klinische studies was nooit mogelijk geweest zonder de betrokken 
afdelingen van het UMCG en het Martiniziekenhuis. De afdelingen chirurgie, met in het 
bijzonder Liesbeth Jansen, Jaap de Vries, Wendy Kelder (MARGIN studie), Barbara van 
Leeuwen, Schelto Kruijff, Patrick Hemmer (Hilight studie), Klaas Havenga, Boudewijn 
van Etten (TRACT studie), de maag-darm-levergeneeskunde met in het bijzonder Frans 
Peters (TRACT studie), de afdelingen pathologie met speciale aandacht voor Bert van 
der Vegt en Inge Kruithof (MARGIN studie), Arend Karrenbeld (TRACT studie), Gursah 
Kats-Ugurlu (Hilight studie), de afdeling Medische Oncologie met in het bijzonder Rudolf 
Fehrmann (pancreas-stuk) en Geke Hospers (TRACT studie). Iets langer wil ik stilstaan 
bij de farmacie, bij Annelies Jorritsma-Smit en Matthijs Linssen. Matthijs, zonder jouw 
monnikenwerk was er überhaupt geen tracer geweest voor alle klinische studies in dit 
proefschrift en hierbuiten. Door jouw doorzettingsvermogen en nauwgezetheid was er 
voor elke patiënt weer op tijd een tracer klaar. Een snelle rekensom vertelt mij dat alleen 
al voor dit proefschrift ruim 750 mL tracer is gebruikt!

Naast afdelingen in de Groningse ziekenhuizen heb ik ook een prettige samenwerking 
gehad met enkele andere ziekenhuizen en bedrijven. Dominic Robinson (Erasmus MC), 
thank you so much for your patience and the careful explanation of the physics of the 
traveling of light through tissue, and of course the analyses of all the spectroscopy 
measurements. SurgVision kan in dit dankwoord ook niet ontbreken, want naast de 
tracer is de techniek om de fluorescentie te detecteren een belangrijke schakel: Eerst 
Ben en later Adrian, door met jullie samen te werken heb ik volledig inzicht gekregen 
in de technische werking van de camerasystemen, vaak hebben we samen zitten 
schroeven en sleutelen. Bedankt voor je geduld als ik of mijn collega’s weer eens iets 
vroegen waarvan we dachten dat het simpel kon worden opgelost, maar jou uiteindelijk 
hoofdpijn bezorgde. Hans de Jong, door het combineren van kunst en wetenschap kon 
het niet anders dan dat ik van jou heb geleerd om out-of-the-box te denken. Ton, erg 
bedankt voor alle gezellige gesprekken over operaties, het klinische rederneren en de 
toegevoegde waarde voor het gebruik van fluorescente beeldvorming, jouw vragen zijn 
nooit op, en dat inspireert. Ook de collega’s fluorescente beeldvorming uit het Leids 
Universitair Medisch Centrum onder leiding van Alexander Vahrmeijer, wil ik van harte 
bedanken voor de samenwerking.
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Promoveren doe je nooit alleen, dat blijkt wel uit de voorgaande alinea’s. Wie minstens 
net zo belangrijk zijn als de mensen op de werkvloer, dat zijn de mensen die buiten het 
onderzoek dichtbij staan: familie en vrienden. Zij zijn degenen die je af en toe met beide 
benen op de grond kunnen zetten, nuchter naar bepaalde zaken kunnen kijken, je af en 
toe uit een tunnelvisie halen en zo nodig een hart onder de riem te steken. Daarom wil 
ik nu mijn dankwoord vervolgen met het bedanken van mijn naasten.

Daarmee begin ik met mijn lieve paranimfen, Anne en Rolinde. Ik ken jullie allebei al 
ontzettend lang en met recht kunnen we zeggen dat er in al die tijd heel veel is gebeurd, 
van echte studenten naar allemaal gesetteld met een vent en het hebben van een 
koophuis. Rolinde, wij ontmoetten elkaar tijdens een Tjasborrel, zo’n 12 jaar geleden, 
waarbij we warm gemaakt werden voor een bestuursjaar van Tjas. Dit werd één van 
de meest fantastische tijden uit mijn studententijd en ik ben heel blij dat we elkaar nu 
nog steeds vaak zien en elkaar door dik en dun steunen. Anne, onze vriendschap is 
echt begonnen tijdens onze co-schappen in Enschede, ook al bijna 10 jaar geleden. De 
wekelijkse etentjes en stapavonden waarbij we, samen ook met Steph, alle frustraties 
met elkaar konden bespreken, maar vooral ook alle avonturen uit de ‘tussentijd’ met 
elkaar konden delen. Tijdens ons werkende leven veranderde het uitgaan langzaam 
naar het doen van gezellige lunches en koffietjes in de stad. Het contact met jullie 
allebei is mega waardevol, daarom ben ik ook zo trots en blij dat jullie mij op deze dag 
bijstaan.

Lief Tjasbestuur 2008-2009: Roos en Sjoerd, Belinda en Dennis, Rolinde en Peter, en 
Wilfred. Zoals ik net al noemde is het bestuursjaar één van de meest memorabele jaren 
uit mijn studententijd en ik ben heel erg blij dat we elkaar nog steeds zien! Naast het 
bestuur kunnen ook tjassers Janneke en Petra niet ontbreken in dit dankwoord. Vooral 
de gezellige dinertjes die we altijd met elkaar maken (en eten) zijn onmisbaar! Alja, 
bedankt voor alle stukjes hardlopen en fietsen om mijn hoofd weer leeg te maken.

Doordat ik Rein leerde kennen kreeg ik er ineens een extra stapel vrienden bij en ik ben 
heel erg blij met alle gezelligheid wat dit met zich meebrengt. Lieve Sander en Eline, 
Lizzy en Rens, AJ en Irene, en Uulco, Dennis en Christine, Christian en Daniëlle, met 
jullie hoop ik nog veel avonturen en gezelligheid te kunnen beleven.

Middelbare school- en studievriendinnen: Annemiek, Elke Lonneke, het is jammer dat 
we niet meer zo dicht bij elkaar wonen en elkaar daardoor wat minder zien, maar als we 
elkaar zien dan gaan we verder alsof we elkaar gisteren nog zagen.
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Lieve familie, jullie zijn stuk voor stuk van bijzonder belang voor mijn hele leven. 
Allerliefste papa en mama, jullie onvoorwaardelijke steun en trots hebben gemaakt wie 
ik ben en waar ik op dit moment sta. De keuzes die ik altijd (of meestal) zelf mocht maken 
hebben ervoor gezorgd dat ik een onafhankelijk persoon ben geworden en iemand die 
ook haar eigen keuzes durft te maken. Papa, jouw doorzettingsvermogen is oneindig 
en jouw nuchterheid zorgt ervoor dat je het woord stress niet kent, ik ben heel dankbaar 
met dit voorbeeld. Mama, ik ben bijzonder trots op hoe jij ons als kinderen nog steeds 
op nummer één zet en altijd voor me klaar staat. Jullie zorg, steun en liefde is oneindig. 
Lief broertje en zusje, Arjen en Jolande, we lopen niet de deur bij elkaar plat, maar ik 
weet dat ik altijd op jullie kan rekenen. Ik ben bijzonder trots op hoe jullie als ‘kleine’ 
broertje en zusje ook je leven hebben opgebouwd met relaties, koophuizen en banen.

Ook de hele schoonfamilie kan uiteraard niet ontbreken: Mark en Anne-Marie, Rutger 
en Nienke, Bram en Noortje, Anne en Mark. Wat voel ik mij thuis bij jullie! Bij jullie kan 
echt werkelijk waar alles worden besproken. Door jullie heb ik geleerd om ook trots te 
zijn op kleine overwinningen en deze dan ook met anderen te delen. Dit is niet alleen 
belangrijk maar ook nog eens heel leuk! 

Dan mijn aller-aller-allerliefste Rein, de woorden die hier staan geschreven schieten 
sowieso te kort voor wat jij voor mij betekent. Vanaf het moment dat wij elkaar voor 
het eerst ontmoetten waren we al vier handen op een buik, en ik weet zeker dat dat 
voor altijd zo zal blijven. Zonder jou was ik nooit zo ver gekomen. Je stimuleert me 
op de juiste momenten en wat misschien nog wel belangrijker is: je remt me af op de 
juiste momenten. We voelen elkaar feilloos aan. Je hebt ongelooflijk veel geduld. Je 
staat altijd voor alles en iedereen klaar. Je weet altijd te zeggen waar het op staat en 
deinst nergens voor terug. Je hebt een eindeloze hoeveelheid energie. En dan heb 
ik het meest belangrijke nog niet genoemd: je bent de beste papa voor onze lieve 
Julian! Ik kan dan ook niet anders dan alleen maar vol moed en vreugde naar onze 
gezinsuitbreiding uitkijken en alle avonturen die we samen en vooral ook als gezin gaan 
meemaken.
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