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IN MEMORIAM

Zondag 16 mei ontvingen we het 
verdrietige bericht dat Marion 
Hendriks-de Jong, een gewaardeerde 
collega, is overleden aan de gevolgen 
van kanker. Ondanks haar ziekte bleef 
Marion positief, vol met plannen en 
dankbaar voor het leven.

Marion heeft biologie, biochemie en 
endocrinologie gestudeerd aan de 
Universiteit van Wageningen (cum 
laude), waarna ze in 1985 verhuisde 
naar Rotterdam om daar haar 
promotieonderzoek getiteld “Thyroid 
Hormone Transport Into Liver Cells: 
Its (Patho)Physiological Significance” 
uit te voeren. In 1989 startte ze haar 
eigen onderzoeksgroep aan de 
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afdeling Nucleaire Geneeskunde in 
het ErasmusMC op het gebied van 
tumorbeeldvorming en therapie. 
Haar onderzoek heeft een belangrijke 
bijdrage geleverd aan het recent 
goedgekeurde Lutathera® ([177Lu]
Lu-DOTA-TATE) voor de behandeling 
van patiënten met neuroendocrine 
tumoren.

In 2007 werd Marion benoemd tot 
hoogleraar nucleaire biologie aan het 
ErasmusMC. Marion was de 
drijvende kracht achter verschillende 
landelijke  en internationale 
onderzoekssamenwerkingen 
alsmede een inspiratiebron voor 
jonge onderzoekers. Meer dan 
50 promovendi hebben hun 
promotieonderzoek succesvol 
afgerond onder haar begeleiding 
en ze is mede-oprichtster van het 
women-in-science talentprogramma 
van het ErasmusMC.

Marion heeft meer dan 450 peer-
reviewed artikelen gepubliceerd, 
altijd van hoge kwaliteit. Ze heeft 
verschillende prijzen ontvangen voor 
haar onderzoek, waaronder de EANM 
Marie Curie Award. In Nederland was 
ze lid van de onderwijscommissie 
van de NVNG (2009-2011) en mede 
dankzij haar inbreng zijn radiochemici 
nu actief betrokken bij de vereniging.  
Daarnaast was ze samen met Otto 
Boerman, Bert Windhorst en Philip 
Elsinga oprichter van de Nederlandse 

Klinische Radiochemie Vereniging 
(NKRV), momenteel nog steeds een 
actieve vereniging die twee keer 
per jaar workshops organiseert om 
kennisoverdracht en samenwerking 
tussen onderzoeksgroepen die 
werken aan tracer ontwikkeling in 
Nederland te stimuleren.

Op Europees gebied was Marion 
nauw betrokken bij de EANM, waar 
ze onder andere voorzitter is geweest 
van het Translational Molecular 
Imaging & Therapy Committee (2013 
- 2017), ze het M2M (Molecule to Man) 
Track initieerde en een excellente 
highlight lecture gaf getiteld “Gimme 
gimme gimme those nuclear Super 
Troupers” op het EANM congres 
gehouden in Gothenburg, Zweden 
(2014).

Naast haar werk was Marion een 
gepassioneerde fotografe en blogger 
die haar familie altijd op de eerste 
plaats stelde. Haar positiviteit was 
een inspiratie voor de mensen om 
haar heen. Marion zal zeer gemist 
worden door haar ouders, vijf zussen, 
kinderen, die ze samen met haar 
geliefde man heeft opgevoed, en 
natuurlijk door haar kleindochter. Haar 
echtgenoot en liefde van haar leven, 
Jan, overleed helaas reeds in 2019.

d.vugts@amsterdamumc.nl
sandra.heskamp@radboudumc.nl ♦
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