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Dankwoord

DANKWOORD

Promoveren doe je natuurlijk niet alleen. Zonder hulp, advies en de nodige afleiding waren de afgelo-

pen jaren minder leerzaam en een stuk minder leuk geweest. Graag wil ik iedereen die een bijdrage 

heeft geleverd aan de totstandkoming van dit proefschrift bedanken.  

Mijn 1e promotor, Prof. Dr. H.W. Nijman. Beste Hans, het voelt als de dag van gisteren dat we de 

mogelijkheden van een wetenschappelijke stage bij de gynaecologische oncologie bespraken. Je 

respectvolle manier van samenwerken, gevoel voor humor en vermogen om overal de positieve 

kant van te belichten waardeer ik enorm. De wijze waarop je klinische taken weet te combineren 

met management en het begeleiden van onderzoekers is bewonderenswaardig. Bedankt voor je 

vertrouwen, het is een eer dat je me bij allerlei mooie projecten hebt betrokken. Bij het opzetten van 

de Nederlandse tak van de STATEC-trial hebben we samen al enkele tegenvallers verwerkt (zelf noem 

je die tegenvallers overigens liever ‘uitdagingen’, een tactiek die ik van je over hoop te nemen). Ik hoop 

van harte dat we deze mooie studie in de komende jaren samen tot een goed einde kunnen brengen!  

Mijn 2e promotor, Prof. Dr. R.F.P.M. Kruitwagen. Beste Roy, hoewel we niet vaak samen om de tafel 

hebben gezeten was je vanaf de andere kant van het land een betrouwbare en waardevolle kracht 

binnen onze KWF-studies. Jouw aanwezigheid tijdens onze regelmatige telefonische besprekingen 

leidde vaak tot nieuwe inzichten en aanvullende analyses. Niet zelden zag jij een fout waar alle andere 

auteurs, inclusief ikzelf, overheen hadden gelezen. Bedankt voor de aanmoedigingen en de kritische 

evaluatie van mijn manuscripten. 

Mijn co-promotor, Dr. M. de Bruyn. Beste Marco, aan jou de taak de harem eigenwijze onderzoeksters 

van de gynaecologische oncologie op het juiste pad te houden. Dat is niet altijd makkelijk. Desondanks 

wist je ons elke dag weer op te vrolijken met het zingen van (kerst)liedjes en huppelde je fluitend door 

de gangen. Je hebt mij kennis laten maken met de fascinerende wereld van de tumor immunologie. 

Bovendien heb je me geleerd dat je niet alles kan plannen, een wijze les waar ik in de kliniek vast veel 

aan zal hebben. Het was inspirerend om samen te filosoferen over de betekenis van resultaten en 

plannen te maken voor vervolgonderzoek. Dank je wel voor het delen van je kennis, creativiteit en 

optimisme. Ik blijf aan je denken als er eend op de menukaart staat!

Mijn co-promotor, Dr. M.A. van der Aa. Lieve Maaike, zonder jouw expertise in de Nederlandse Kanker 

Registratie en statistische ondersteuning waren onze KWF-studies absoluut in de soep gelopen. 

Bedankt dat je keer op keer bereid was om analyses te herhalen als we weer een nieuw plannetje 

hadden bedacht. Ik ben heel blij dat ik mijn eerste stappen in de wetenschap heb kunnen zetten 

met jou in mijn team. Dat je de supervisie opvoerde tot ongeveer 24/7 als we ons op internationaal 

grondgebied bevonden zie ik als een teken van echte toewijding. Ik hoop dat ik vanaf de zijlijn betrok-

ken kan blijven bij de mooie studies die jullie doen bij het IKNL.    
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Graag zou ik de leden van de leescommissie, Prof. Dr. L.F.A.G. Massuger, Prof. Dr. G.A. Huls en Prof. 

Dr. I.J.M. de Vries willen bedanken voor het beoordelen van mijn proefschrift. 

Alle co-auteurs zou ik graag willen bedanken voor de productieve samenwerking. In het bijzonder 

zou ik graag Stijn Mom, Harry Hollema en Inge van Gool willen bedanken. Lieve Stijn, bedankt voor 

je aanstekelijke enthousiasme en het zorgvuldig nalezen van mijn manuscripten. Het was erg fijn 

om klinische onderzoeksvragen met jou te kunnen bespreken. Je bent een voorbeeld, ik hoop dat 

we contact blijven houden! Beste Harry, bedankt dat ik altijd bij je kon binnenlopen met allerhande 

pathologische vraagstukken. Dat je meestal eerst ruim de tijd nam om het leven in zijn algemeenheid 

te bespreken vond ik ontzettend leuk. Ik heb veel van je geleerd. Beste Inge, samen hebben we ons 

verdiept in de POLE-mutaties bij het endometriumcarcinoom. We hebben cellen geteld tot we er bij 

neervielen en daarna hebben we nog meer cellen geteld. Het was prettig te weten dat ik tijdens deze 

immense klus een medestander had in Leiden. Bedankt voor de fijne samenwerking!

Zonder het harde werk van de (registratie)medewerkers van IKNL zou de Nederlandse Kanker Regi-

stratie niet bestaan en was een groot deel van ons onderzoek niet mogelijk geweest. Bedankt voor 

het onderhouden van deze waardevolle bron van informatie.  

Graag zou ik ook het secretariaat van de afdeling Obstetrie en Gynaecologie bedanken voor hun hulp 

met praktische (en onpraktische) vragen. Speciale dank gaat uit naar Diana Woltinge, dank je wel voor 

de logistieke ondersteuning en het feit dat ik altijd bij je binnen kon lopen.  

Collega-onderzoekers van de gynaecologische oncologie. Lieve Fenne, Hagma, Kim, Maartje, Sterre, 

Joyce, Arjan, Nienke en Ninke, het was  fantastisch om deel uit te mogen maken van zo’n fijne onder-

zoeksgroep. Bedankt voor de koffiepauzes met ‘echte’ koffie, de luisterende oortjes, adviezen, extra 

handjes en de gezelligheid. Nienke, bedankt dat je mijn congres-maatje wilde zijn! Heb je nog een per-

sonal assistant nodig tijdens de IGCS in Kyoto? Dank ook aan alle andere onderzoekers residerend in 

Y4.240 en Y4.234, met name Mariette, Anne, Dorieke en Simone. Het was fijn om lief en leed met jullie 

te kunnen delen. Heel veel succes met het afronden van jullie eigen promotieonderzoeken.

De allerliefsten. Lieve Amber en Jacomijn, bedankt dat jullie er altijd voor me zijn. Hoewel het niet zo mak-

kelijk blijkt om elkaar regelmatig te zien blijft het vertrouwd. Jullie vriendschap is me ontzettend dierbaar!

Huisgenootjes van huize Haai en de Heymanslaan. Lieve Haaien, bedankt voor het zijn van mijn 

Groningse familie en voor het relativeren van mijn studie-frustraties toen het allemaal even niet zo 

lekker liep. Zonder jullie aanmoedigingen was ik misschien wel geen arts geworden en dan was dit 

proefschrift er ook niet geweest. Lieve Jolanda, Frederieke, Sophie en Nienke, wat was het fijn om 

aan de Heymanslaan samen langzaam af te kicken van het studentenleven en te proeven aan het 

werkende leven. 
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Clubgenootjes. Lieve Coco’s, bedankt dat we al meer dan 10 jaar vriendinnen zijn! Laten we onze 

traditionele kerstdiners en clubweekenden nog vele jaren volhouden. 

Lieve Elian en Anne-Marie, het was een feest om samen onze sociale stage te lopen in Paramaribo! 

Ik droom nog steeds over een reünie op locatie, inclusief trip naar de jungle en een middagdutje in 

een hangmat. Zullen we binnenkort een concreet plan maken?    

LOCA bestuursgenootjes. Lieve Rianne, Kim, Lisanne en Margriet, wie had ooit gedacht dat ons LOCA 

bestuursjaar zo’n waardevolle vriendschap zou opleveren? Het is bijzonder om te zien hoe we alle-

maal onze eigen weg in de medische wereld weten te vinden zonder elkaar uit het oog te verliezen. 

Groningse vrienden. De angst om door de grote uittocht naar de Randstad alleen achter te blijven in 

het hoge Noorden blijkt volledig onterecht. Bedankt voor de vele gezellige etentjes, (vrijdagmiddag)

borrels en goede gesprekken. Door mijn verhuizing krijgen wij nu onverwacht te maken met een 

LAT-vriendschap, dus we verplaatsen onze dates naar de weekenden. Fijn dat jullie Louren door de 

week een beetje willen vermaken. 

Collega's van de afdeling Gynaecologie uit het Medisch Spectrum Twente. Bedankt voor het warme 

welkom in Enschede! De transitie van onderzoek naar kliniek is flink wennen, maar dankzij jullie hulp, 

geduld en goede adviezen kan ik groeien in mijn nieuwe rol als ANIOS.

 

Paranimfen. Ik ben zo blij dat jullie aan mijn zijde willen staan tijdens mijn verdediging! Lieve Fenne, 

toen we in 2013 ongeveer tegelijk begonnen aan een wetenschappelijke stage op de gynaecologische 

oncologie hadden we nog niet door dat we aan de wieg stonden van het legendarische F-team. Ik ben 

zo blij dat we dit hele traject samen hebben doorlopen! Zonder jouw relativeringsvermogen, grapjes 

en gezelligheid was het stuk minder leuk geweest. Het zal flink wennen zijn dat ik straks niet meer op 

de hoogte gehouden word van de laatste nieuwtjes over Justin Bieber en over wanneer de sale bij 

de van Arendonk losbarst. Binnenkort ruil je de gynaecologische oncologie in Groningen voor een 

opleidingsplek bij de klinische genetica in Amsterdam. Ik ben trots op je en ik ga je missen! Succes met 

de laatste onderzoeks-loodjes, het gaat je zeker lukken! Lieve Jolanda, sinds 2005 hebben we samen 

allerlei prachtige avonturen beleefd. We hebben mooie reisjes in warme oorden gemaakt, samen 

aan de Heymanslaan gewoond en ook samen een jaar het ISCOMS congres georganiseerd. Nieuwe 

avonturen beleven we nu op de racefiets, nogmaals bedankt dat ik mijn eerste meters op die van jou 

mocht fietsen. Je lijkt een eindeloze hoeveelheid energie te hebben en het is ongelofelijk hoe je je 

opleiding hebt weten te combineren met promotieonderzoek en het opvoeden van de twee leukste 

dochtertjes op deze aardbol. Je hebt afgelopen jaar met verve jouw promotie onderzoek verdedigd 

en het was een eer om destijds jouw paranimf te mogen zijn. Ik hoop dat we nog jaren samen in het 

hoge Noorden kunnen blijven! 
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Familie. Lieve familie en schoonfamilie, bedankt dat jullie in de afgelopen jaren zo hebben mee geleefd 

met alle hoogte en dieptepunten van mijn promotietraject! Extra veel dank gaat uit naar Gouke, 

Jolanda en Tirsa, bedankt dat jullie mij zo liefdevol hebben opgenomen in jullie gezin. Toen ik mijn blin-

dedarm had ingeleverd in het UMCG en er direct een bed in de woonkamer werd opgebouwd zodat 

ik in Harderwijk kon bijkomen van de operatie wist ik dat ik thuis was. Dank voor de goede zorgen! 

Zusjes, lieve Hester en Maura, door het veelvuldige verhuizen waren wij altijd op elkaar aangewe-

zen tot er nieuwe vriendschappen waren gevormd. In de afgelopen jaren is onze band nog sterker 

geworden en ik besef steeds meer hoe bijzonder het is om twee zusjes te hebben die altijd voor je 

klaar staan. Dank jullie wel voor de lieve kaartjes, berichtjes, telefoontjes en gezellige zusjes-dates. 

Ik ben ontzettend blij met jullie! 

Lieve pap en mam, bedankt voor jullie onvoorwaardelijke steun. Hoewel jullie soms ver weg woonden 

stonden jullie altijd voor me klaar, het is fijn om zo’n stabiele basis te hebben. Ik weet dat jullie ontzet-

tend trots zijn en dat maakt het extra bijzonder om mijn proefschrift binnenkort te mogen verdedigen. 

Lieve Louren, dank je wel voor je steun, humor en liefde. Wat zijn we een goed team, wie had dat 

gedacht toen we elkaar tijdens de coschappen leerden kennen? Met mijn (r)entree in de kliniek gaan 

we een spannende periode tegemoet. Gelukkig hebben we de Polou en de Volflo om de afstand 

tussen Groningen en Enschede te overbruggen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we ook dit avontuur 

samen aan kunnen. Ik hou van je!
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