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Chapter 11

DANKWOORD

Dank aan alle patiënten en geliefden voor Uw vertrouwen. Het 
bijzondere en langdurige contact dat ik met veel van U heb mogen 
ervaren, is waardoor mijn promotie onderzoek mij zo veel voldoening 
gaf.

Geachte prof. dr. de Vries, beste Liesbeth, vier jaar heb ik onder jouw 
vleugels gewerkt. Wat was dit een leerzame tijd. Jij gaf de ruimte 
om mij te ontwikkelen tot een dokter die naar geweten handelt. 
Je stimuleerde nieuwsgierigheid maar liet mij ook ervaren dat het 
versimpelen van zaken het leven een stuk eenvoudiger maakt. Wat 
waren intermezzo’s met oog voor het onopvallende een bijzonder 
aangename ervaring! Zoals alles in het leven en in wat de moeite 
waard is, het bewandelen van deze weg is voor mij minstens zo 
belangrijk geweest als het bereikte eindresultaat. Bedankt!

Geachte dr. Jalving, beste Hilde, in de rol van co-promotor was jij kritisch 
of juist mild op de momenten dat het nodig was. Waar ik aanvankelijk 
overtuigd was dat zaken de verdieping en genuanceerdheid nodig 
hadden die het vroeg, leerde jij mij dit te limiteren. Jij hebt me doen 
inzien dat optimisme onmisbaar is in het aangaan van nieuwe 
uitdagingen, in welk domein van het leven dan ook!

Geachte dr. de Groot, beste Derk Jan, mijn rolmodel op de poli. Ik 
leerde bijzonder veel van je door het in dialoog klinisch redeneren. 
Daarnaast kon ik mijzelf blijven wanneer ik met je werkte en bevond 
ik me in de veilige positie waarbij ik de boel ook zo nu en dan lekker 
op scherp kon zetten. Never a dull... en wat ontzettend fijn dat je mijn 
co-promotor bent!

Geachte dr. Oosting, beste Sjoukje, jij zag datgene wat ik mij eerst nog 
niet voor kon stellen. Dank voor je vertrouwen!

Ik wil de beoordelingscommissie Prof. dr. L.F. de Geus-Oei, Prof. 
dr. A.K.L. Reyners en Prof. dr. H.W. Nijman hartelijk danken voor 
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de energie en aandacht die is gestoken in het beoordelen van dit 
proefschrift.

Ik wil de stafleden van de afdeling Medische Oncologie hartelijk 
danken voor de bereidwilligheid mee te denken bij het in kaart 
brengen van studiepatiënten en het superviseren van patiëntenzorg 
op de polikliniek. Daarnaast wil ik de longarts-oncologen drs. Lucie 
Hijmering-Kapelle, drs. Birgitta Hiddinga, dr. Anthonie van der 
Wekken, dr. Jeroen Hiltermann en prof. dr. Harry Groen van harte 
danken voor de meer dan plezierige samenwerking. Ik heb mij altijd 
welkom gevoeld bij jullie op de poli en gedurende overleg!

Dr. Adrienne Brouwers en Prof. dr. Andor Glaudemans, Prof. dr. 
Marjolijn Lub- de Hooge en dr. Annelies Jorritsma, Prof. dr. Ronald 
Boellaard en dr. Johan de Jong: allen dank voor jullie bereidheid tot 
het geven van ad-hoc adviezen, flexibiliteit en de altijd constructieve 
samenwerking.

Prof. dr. Wim Timens, u nam altijd tijd voor uitleg, hetgeen ik bijzonder 
heb gewaardeerd. Verder wil ik dr. Gonda de Jonge en dr. Monique 
Dorrius hartelijk danken voor de hulp om de studies ook bij de 
radiologie goed uit te voeren; jullie hebben mij doen ervaren dat ook 
in een Universitair Medisch Centrum de lijnen kort kunnen zijn.

Verder wil ik de collegae uit het NKI-AvL hartelijk danken voor de 
vruchtbare samenwerking.

Researchverpleegkundigen van de afdeling Medische oncologie en 
Longoncologie, secretaresses van de afdeling Medische Oncologie 
en planners van de afdeling Nucleaire Geneeskunde: hartelijk dank 
voor jullie enthousiasme, jullie zijn onmisbaar! Beste Gretha Beuker 
en Hilda Tooi, bedankt dat ik bij jullie terecht kon voor een ‘gunst’ of 
een kletsje. Dr. Anouk Funke, jij bent ook een prachtige ondersteuner 
voor de wetenschapper in wording.

11
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Pieter, Thijs, Lars, Kees, Maaike, Harm, Jolien, Majory, Elmire, Xaver, 
Frederike, Suzanne, Clarieke, Sjoukje, Gabriela, Lotte en Kirsten; ieder 
z’n eigen studies en verschillend in persoon, maar wat hebben we het 
leuk gehad samen! Dank voor de aangename tijd!

Dan de nieuwere lichting: Daan, Bart, Jalisha, Johannes, Annemarie en 
collegae op U4: Bertha, Jorianne, Laura, Pim, Ellen: heel veel succes!

Lieve Kirsten, mijn soulmate op Y3. Al even niet meer samen binnen 
de ziekenhuismuren in het UMCG, maar gelukkig wel daarbuiten. Jij 
hebt me altijd gesteund. Vanuit de grond van mijn hart: bedankt dat 
jij er voor mij bent. Ik ben benieuwd naar wat we nog samen gaan 
beleven!

Lieve Lotte, mijn paranimf, jij bent altijd eerlijk en hebt een groot hart 
voor de ander. Daarmee vind ik het een genot om bij je in de buurt te 
zijn. Over de jaren heen gaf je mij regelmatig advies, hiervoor ben je 
ik je enorm dankbaar! Ik ben blij dat ik je ken. 

Lieve Jet, met jou op pad is één groot avontuur. Wat er ook gebeurt, jij 
brengt het met een glimlach! Lieve Gerry, jij zorgt voor altijd beweging. 
Ik bewonder je intrinsieke motivatie en humor. Lieve Sandrina, met 
Chica bracht jij de warme gevoelens van ‘thuis’ en ‘het komt goed’ het 
huis in. Heel veel dank!

Thijs, wat was het heerlijk dat wij niet zoveel woorden nodig hadden 
om op één lijn te zitten. Pieter, gelukkig zijn er ook nog kerels als jij 
die én slim zijn én over een goed gevoel voor humor beschikken! 
Lars, altijd trouw, leuk je straks weer in de buurt te hebben. Lieve 
Maaike, we delen fascinatie voor de aarde, bedankt dat je mijn 
gesprekspartner hierin was. Lieve Suus, dank voor al je eerlijkheid en 
eigengereidheid, de wereld heeft meer mensen met onvoorwaardelijk 
vertrouwen in de medemens als jij nodig. Jalisha, veel succes met 
de verdere stappen in je promotieonderzoek. Bart, dank dat jij je 
momenten van rust en reflectie naar de immer rommelige kamer 
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bracht. Daan, we houden contact! Johannes, heel veel succes met de 
opleiding tot internist.

Lieve Danique, Elly, Stijn en Frans, jullie waren altijd bereid van 
gedachten te wisselen over pre-klinisch werk: wij dokters hebben 
jullie nodig! Lieve Annemiek, de eindeloze uren in dat surrealistische 
hok in de kelder. En maar doorduwen op die computers, er leek geen 
einde aan te komen. Bedankt dat jij er voor mij als buddy was! Linda, 
wij werkten een tijd samen in de coördinatie van de 89Zirkonium-
tracers, dank voor het heerlijke contact! Joyce, jij als tech-dame bent 
een voorbeeld voor anderen.

Lieve vriendjes en vriendinnetjes uit de studententijd. Waar de 
trek naar het Westen in werd gezet bleef ik met een enkeling hier 
in het Hoge Noorden. Desalniettemin worden herinneringen aan de 
grandioze tijd die we samen door hebben gemaakt levend gehouden 
op momenten dat we elkaar nog zien en maken we life-events samen 
mee. Dank voor jullie vergevingsgezindheid wanneer ik niet de 
mogelijkheid had naar jullie toe te komen.

Lieve Sorores, we vinden elkaar in het bewustzijn van de wereld om 
ons heen, waarin gelijkwaardigheid, diversiteit, zelfredzaamheid en 
idealisme terugkerende elementen zijn. Dank voor jullie oprechte 
interesse in mijn werk en in mijn persoon. Lieve Agnes, Ruth, Och, 
Janita en Miek: de vergaderingen met de projectcommissie zijn altijd 
aangenaam en geven mij nieuwe energie voor mijn werk! Lieve Och, 
heel veel dank voor je optimisme en oprechtheid. Beste Sineke, met 
jou kan ik altijd sparren over tal van zaken waarin het (ontbreken van) 
rechtvaardigheid vaak onderliggend thema is. Leuk!

Miek, mijn paranimf, waar moet ik beginnen. Ik uit de Betuwe, jij 
uit Groningen-Stad, beiden de zucht naar het Hogeland, met zijn 
eindeloze vlaktes, de kustlijn en altijd veranderende wolkenpartijen. 
We raken nooit uitgepraat en weten in alles wat opmerkelijks te 
benoemen. Ik bewonder je creativiteit, altijd aanwezige optimisme 
maar ook die kritische noot op zijn tijd.
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Ik wil de supervisoren op de Intensive Care van het UMCG van harte 
danken voor de ruimte die mij werd geboden dit proefschrift af te 
maken. Beste drs. Esther van Bockel, jij liet mij ervaren wat kwetsbaar 
opstellen in een team betekent en je creëerde daarmee de juiste 
omstandigheden om te leren: je was een heerlijke mentor. Beste dr. 
Jacqueline Koeze, bedankt dat jouw deur altijd open stond! IC-collegae 
dokters en verpleegkundigen, dank voor de leerzame tijd binnen jullie 
team!

Beste drs. Jan Willem van Willigen, mijn mentor vanuit de Bachelor 
maar nog steeds mijn inspirator hoe een dokter met hart en ziel zijn 
vak uitoefent.

Lieve familie, jullie bloemrijke vertellingen hebben mij doen inzien 
dat jullie ervaringen uit het verleden groter zijn dan mijn heden. Fijn 
te merken dat ik bij jullie die veilige haven kan vinden om aan te 
leggen. Lieve Dieuwke, jij wekte van kinds af mijn belangstelling om 
te zorgen en stil te staan bij de noden van een ander. Lieve Henriette, 
jij hebt me geleerd naar het verhaal achter de boodschap te zoeken. 
Vol waardering voor wat je mij, beginnend aan de keukentafel in Velp, 
hebt bijgebracht! Beste Tjebbe, wat leuk dat wij straks de medische 
dialoog mogen aangaan!

Mijn ouders: lieve mam, zonder idealen en oog voor de lijdende mens 
was ik niet gekomen waar ik nu sta. Jij hebt mij geleerd nooit weg 
te kijken. In de weg naar volwassenheid begeleidde jij mij in volle 
overtuiging. De wereld wordt steeds groter en complexer maar ik ben 
hierin goed toegerust!

Lieve pap, trouw blijven aan jezelf en in de wereld om je heen het 
bijzondere erkennen, dat is waar je mij op wees. Hiermee leerde jij 
mij mijn hart te volgen. Ik ben enorm dankbaar voor wat wij samen 
hebben beleefd!

Iris
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