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Voorwoord

Klaar is het dan. Ik heb mijn promoti etraject alti jd als een persoonlijk wetenschappelijk 

ontwikkelingstraject gezien waarin voor een opti maal resultaat een goede samenwerking nodig 

is. Vele personen hebben een bijdrage geleverd aan dit proefschrift . Graag wil ik iedereen 

bedanken voor zijn of haar inzet en ik zal een aantal personen in het bijzonder bedanken.

Allereerst wil ik alle pati ënten bedanken die hebben meegedaan aan het onderzoek en daarvoor 

een extra uitstrijkje hebben afgestaan.

Hooggeleerde A.G.J. van der Zee, beste Ate, ik wil je hartelijk bedanken voor je intensieve 

begeleiding. Jouw benadering zowel in wetenschappelijk opzicht als persoonlijk opzicht heeft  

voor mij uitstekend en aanstekelijk gewerkt. 

Hooggeleerde H. Hollema, beste Harry, je bent de meest toegankelijk professor die ik ken. Ik wil 

je bedanken voor je bijdrage aan dit proefschrift  en voor alle informele gesprekken als ik voor 

slechts een kleine vraag bij je langskwam. 

Hooggeleerde G.H. de Bock, beste Truuske, bedankt voor je stati sti sche begeleiding. Jouw 

commentaar op de manuscripten zorgde ervoor dat het voor een ‘niet-dokter’ beter te begrijpen 

was.

Zeergeleerde G.B.A. Wisman, beste Bea, een dokter aannemen om laboratorium onderzoek te 

doen, het is wat. Gelukkig is het goed gekomen. Ik wil je hartelijke bedanken voor je intensieve 

begeleiding ten aanzien van de experimenten die ik heb uitgevoerd en het schrijven van de 

manuscripten. Ik heb onze samenwerking als pretti  g en vooral erg gezellig ervaren.

Zeergeleerde E. Schuuring, beste Ed, ik heb jouw kriti sche blik op experimenten enorm kunnen 

waarderen, helaas leverde het alti jd extra werk op. Ik wil je met name bedanken voor de 

wetenschappelijke gesprekken, hoewel het ‘bijkletsen’ ook alti jd gezellig was, dit heeft  een 

belangrijke bijdrage geleverd aan mijn wetenschappelijke ontwikkeling.

De leden van de leescommissie, hooggeleerde C.J.L.M. Meijer, hooggeleerde L.F.A.G. Massuger 

en hooggeleerde M.G. Rots wil ik hartelijk bedanken voor het beoordelen van het manuscript.
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Nathalie Reesink en Esther Nijhuis, mijn voorgangers op het onderzoeksproject, wil ik bedanken 

voor de gedegen opbouw van databases en ervaring die bij mijn start aanwezig waren. Dit heeft  

het begin en het verloop van mijn onderzoekstraject makkelijker gemaakt.

De personen van onze onderzoeksgroep: Harry Klip, Klaske ten Hoor, Haukeline Volders, Yang 

Nan, Agnes Lendvai, Pauline de Graeff , Mirjam Kok en Frank Roosink wil ik hartelijk bedanken 

voor hun bijdrage aan dit proefschrift . 

In het bijzonder wil ik bedanken Maartje Noordhuis. Eerst mocht ik je begeleiden bij je 

wetenschapsstage en later werd je collega. We hebben samen vier manuscripten geschreven. Ik 

wil je veel succes wensen in je verdere loopbaan.

Mijn opvolgster Aniek Boers wil ik succes wensen in haar promoti etraject en bedanken voor het 

kriti sch lezen van mijn manuscript voor de laatste puntjes.

Tja, dan de beruchte oncologie kamer Y4.234 Ninke Leff ers, Justi ne Briët, Claudia Bijen, Renee 

Vermeij, Renske de Jong en Maaike wat hebben wij een mooie ti jd gehad. Ik wil jullie bedanken 

voor de gezelligheid en het tolereren van het opbloeien van een liefde op de werkvloer.

Mijn paranimfen Claudia Bijen en Job Eijsink wil ik bedanken voor hun bijdrage aan het laatste 

deel van het promoti etraject. Claudia we hebben samen gestudeerd, de co-schappen doorlopen 

in Deventer en vervolgens gewerkt in het UMCG. Ik ben daarom erg blij dat je mij op deze dag 

terzijde staat.

Lieve papa, mama, broertjes en zusjes. Papa en mama met grote bewondering kijk ik naar 

hoe jullie zorg dragen voor zes kinderen. De tomeloze energie die jullie in het gezin steken 

zorgt voor een warm thuisfront. Aniek, Lott e, Job, Stephanie en Kars. Als oudste blijft  het 

verantwoordelijkheidsgevoel bestaan, daarom ben ik zo blij dat we het goed met elkaar kunnen 

vinden!

Lieve Maaike, grote bewondering heb ik voor alle avonduren die jij in je proefschrift  hebt gestoken 

en nu gaan we met z’n tweetjes promoveren! De gedachte dat dit niet het enige is dat we samen 

zullen delen, maakt mij intens gelukkig. 




