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Een multidisciplinaire benadering van de patiënt, waar de schildwachtklierbiopsie een 

goed voorbeeld van is, is niet mogelijk zonder de betrokkenheid en inzet van een groot 

aantal collegae. Dit proefschrift is mede dankzij hun inspanningen tot stand gekomen. 

Zonder anderen tekort te willen doen, wil ik enkelen in het bijzonder bedanken.

Prof.dr. H.J. Hoekstra, mijn promotor. Beste Harald, jij hebt in 2005 de begeleiding van 

mijn onderzoek voortvarend overgenomen van mijn toenmalige promotor prof.dr. H. 

Schraff ordt Koops, vijf jaar na diens emeritaat. Ik wil je bedanken voor de energieke, 

doortastende en vasthoudende wijze waarop je mij de afgelopen jaren in het onderzoek 

hebt begeleid. Ik kon altijd rekenen op je snelle respons, ervaring en uitgebreide 

netwerk.

Dr. J. de Vries en dr. P.L. Jager, mijn copromotores. Beste Jaap, in 1996 introduceerde jij 

de schildwachtklierbiopsie in het Universitair Medisch Centrum Groningen bij patiënten 

met borstkanker. Aan de vele schildwachtklierbiopsie-procedures die ik sindsdien 

met jou op de operatiekamer heb mogen doen bewaar ik goede herinneringen. Je 

realistische benadering van de wetenschap en je steun zijn heel waardevol voor mij 

geweest. De pen die je mij tijdens mijn trouwdag symbolisch gegeven hebt om mijn 

proefschrift af te schrijven, heeft gelukkig zijn dienst bewezen. Tige tank dêrfoar.

Beste Piet, de eerste zeven maanden van mijn promotie was ik werkzaam op de 

afdeling Nucleaire Geneeskunde. Met veel toewijding heb jij mij in die tijd geleerd hoe 

ik lymfoscintigrammen moest maken en interpreteren. De samenwerking met jou in 

die periode en in de jaren daarna is heel plezierig geweest. Je positieve instelling en je 

enthousiasme, gecombineerd met het altijd bereikbaar zijn voor overleg en begeleiding, 

heb ik bijzonder op prijs gesteld. Ik wil je daarvoor hartelijk bedanken. Ik betreur het dat 

je binnenkort naar Canada vertrekt.

Prof.dr. H. Schraff ordt Koops, Hooggeleerde Heer, in 1995 introduceerde u de 

schildwachtklierbiopsie, die op dat moment nog niet werd toegepast in het UMCG, 

bij patiënten met een melanoom. Ik wil u bedanken voor de kans die ik van u heb 

gekregen om de waarde van deze techniek voor patiënten met een melanoom 

of borstkanker te onderzoeken. Ik heb goede herinneringen aan het groot aantal 

schildwachtklierbiopsieprocedures bij patiënten met een melanoom, die ik met u op 

de operatiekamer heb mogen doen. Ik heb getracht om het proefschrift af te ronden 

binnen de termijn van uw ius promovendi, maar tot mijn spijt is dat niet gelukt. 

Dr. D.A. Piers, beste Bert, dank voor je vriendelijkheid, betrokkenheid en enthousiasme 

waarmee jij mij begeleid hebt, in het bijzonder met betrekking tot de nucleair 

geneeskundige aspecten van de schildwachtklierbiopsie. 
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Dr. J.Th.M. Plukker, beste John, ik wil jou bedanken voor je betrokkenheid 

bij het onderzoek, in het bijzonder ten aanzien van de toepassing van de 

schildwachtklierbiopsie in het hoofd-hals gebied. De discussies die wij met elkaar 

hebben gevoerd over de interpretatie en weergave van de onderzoeksresultaten zijn 

voor mij heel waardevol geweest. Je hartelijkheid en je fi losofi sche instelling hebben een 

positieve impuls gegeven aan mijn onderzoek. 

Prof.dr. A. Vermey, in memoriam, heeft als eerste in het UMCG de schildwachtklierbiopsie 

toegepast in het hoofd-hals gebied. Met zijn scherpzinnigheid en weloverwogen analyse 

van de onderzoeksresultaten heeft hij een constructieve bijdrage aan dit proefschrift 

geleverd. 

Prof.dr. B.B.R. Kroon, dr. O.E. Nieweg, dr. L. Jansen (thans als chirurg werkzaam in het 

UMCG), dr. E.J.Th. Rutgers, dr. J.L. Peterse en dr. R.A. Valdés Olmos van het Nederlands 

Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam, beste Bin, Omgo, 

Liesbeth, Emiel, Hans en Renato, ik wil jullie hartelijk bedanken voor de leerzame en 

plezierige samenwerking. 

De leden van de beoordelingscommissie, prof.dr. E.G. de Vries, prof.dr. B.B.R. Kroon, prof.

dr. H. Hollema. Dank voor de spoedige beoordeling en de suggesties ter verbetering van 

het manuscript.

De medeauteurs van de afdelingen Chirurgie, Nucleaire Geneeskunde, Gynaecologische 

Oncologie en Medical Technology Assessment (MTA)-bureau wil ik bedanken voor de 

plezierige, constructieve wijze waarop wij in de afgelopen jaren met elkaar hebben 

samengewerkt.

Personeel van de afdelingen Chirurgie, Nucleaire Geneeskunde en Pathologie bedank ik 

voor hun medewerking aan het onderzoek. 

Dear Dr. D.L. Morton (John Wayne Cancer Institute, Santa Monica, USA) and 

Dr. U. Veronesi (European Institute of Oncology, Milan, Italy), thank you for the 

opportunity to visit you and see how the sentinel lymph node procedure is carried out in 

your institutes.

De Raad van Bestuur, en in het verlengde daarvan de Beleidsstaf van het UMCG wil ik 

bedanken voor de inspirerende werkomgeving. Een dergelijke werkomgeving, met een 

sympathieke, respectabele leidinggevende (Jos Aartsen) en plezierige collegae die met 

regelmaat hun betrokkenheid hebben getoond, heeft een positieve bijdrage geleverd 

aan de afronding van dit proefschrift. 
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Mijn ouders, leave heit en lieve mama, ik ben jullie dankbaar voor jullie 

onvoorwaardelijke liefde, die wederzijds is. Mijn broer Franke, mijn paranimf, eindigde 

als kind zijn versje in mijn poëziealbum met ‘wees lief voor je broer Frank’. Jij was en bent 

lief voor je zusje, hartelijk dank daarvoor. 

Zonder andere vrienden tekort te willen doen, wil ik drie vriendinnen in het bijzonder 

bedanken. Mijn jeugdvriendinnen Gerlinda Poolman-Muizelaar, mijn paranimf, en 

Fenneke Nooy-Knipscheer. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het feit dat ik altijd 

vertrouwd op jullie terug kan vallen. Graag had ik jullie allebei als paranimf willen 

vragen, maar dat liet het protocol helaas niet toe. Dit geldt ook voor mijn vriendin 

Fiona Nijkamp-Lyell, moeder van mijn petekind Ella. Ik wil je hartelijk bedanken voor de 

(internationale) vriendschap die we hebben sinds we elkaar bij Rotaract ontmoetten. 

Daarnaast wil ik je van harte bedanken voor de correctie van het Engels van de 

hoofdstukken in deze dissertatie, die niet eerder zijn gepubliceerd. 

Lieve Rutger en Hannah, hartelijk dank voor alle liefde en warmte die jullie mij geven. 

Het is een feest om jullie mama te zijn. 

Mijn Grote Liefde, allerliefste Jurjan, een jong gezin, werk en gelijktijdig promoveren 

brengt de nodige turbulentie met zich mee. Ik ben je dankbaar voor het feit dat we die 

turbulentie in goede harmonie hebben kunnen delen. Dankzij jouw geduld zijn we er in 

geslaagd om op dezelfde dag te promoveren.

‘I do remember the twenty-fi rst night of September….’

Edwina Doting

Haren, december 2006
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