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Dankwoord
Het is eindelijk af! Ik had 10 jaar geleden nooit gedacht een proefschrift te schrijven, maar
toch is het er van gekomen. Het is een prachtig, maar vooral leerzaam wetenschappelijk
avontuur geweest. Een avontuur dat ik met vele mensen beleefd heb, doordat we
gemeenschappelijk aan dit onderzoek hebben gewerkt. Daarom wil ik graag de volgende
mensen bedanken.
Allereerst wil ik de patiënten bedanken. Jullie waren voor mij de drijfveer tijdens het
gehele traject en het contact met jullie tijdens polikliniekbezoeken, videoconsultaties,
telefoontjes of opnames gaf het werken tijdens mijn onderzoeksperiode een gouden
randje. De bereidheid tot deelname aan studies, soms zelfs meerdere, is groot en
lovenswaardig. Zonder jullie was dit proefschrift er niet gekomen: allen veel dank!
Mijn promotores prof. dr. Liesbeth de Vries en dr. Annemiek Walenkamp ben ik ook veel
dank verschuldigd.
Beste Liesbeth, via Jourik Gietema kwam ik bij jou terecht omdat jij zo goed ‘jonge
dokters’ kon enthousiasmeren voor wetenschap. Jouw enthousiasme leidde er toe dat
ik mijn opleiding tot internist gedurende 2 jaar durfde te onderbreken voor het fulltime
doen van wetenschappelijk onderzoek. Mijn wens was om onderzoek en patiëntenzorg
te integreren. Die wens werd vervuld, onder andere door samen te werken tijdens de
vrijdagochtend polikliniek. Jouw enerverende manier van polikliniek doen, benadering
van patiënten en klinische problemen is uniek en voor mij een voorbeeld geweest. Op
wetenschappelijk gebied wist je de hoofdlijnen van mijn proefschrift voor mij helder te
houden en liet je me telkens versteld staan van je kennis en kunde. Ik ben dankbaar dat
je mij onder je vleugels nam en vertrouwen in me had.
Beste Annemiek, via Liesbeth kwam ik bij jou terecht vanwege jullie samenwerking op
het gebied van de zorg voor patiënten met een NET. Jij was mijn dagelijks aanspreekpunt
en leerde me onder andere hoe de methode moest aansluiten bij het doel om zo een
goed en betrouwbaar resultaat te verkrijgen. Jouw punctualiteit binnen het uitvoeren
van zowel wetenschap als patiëntenzorg waardeer ik enorm. Ook hield je oog voor mij
als persoon naast de promovendus, zowel in goede als moeilijkere tijden. Veel dank dat
je deur altijd voor me open stond.
De leden van de leescommissie prof. dr. G.D. Valk, prof. dr. W. Timens en prof. dr. H.J.M.
Groen wil ik danken voor hun beoordeling van dit proefschrift.
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Beste co-auteurs, hartelijk bedankt voor jullie bijdrage aan het uitvoeren van ons
onderzoek en schrijven van artikelen. In het bijzonder wil ik de volgende personen
benoemen.
Jolien Admiraal: dank voor de gezelligheid, steun en je kritische blik tijdens het schrijven
van het review. Ik ben onder de indruk van je mooie Engelse volzinnen en je statistische
kennis.
Lotte de Hosson: jij volgde me enthousiast als arts-onderzoeker op na mijn periode van
twee jaar fulltime onderzoek. Ik sta versteld van jouw arbeidsethos, wat met dezelfde
motivatie en inspanning gebeurt als jouw hardlopen. Succes met je opleiding tot
internist-oncoloog!
Henny van Essen: bedankt voor al je inspanningen voor mij en onze patiënten met je
nuchtere mentaliteit, warm hart en een hoofd wat koel blijft bij stress.
Prof. dr. G.H. de Bock, beste Truuske: dank voor het sparren en het ondersteunen bij de
statistische onderbouwing van de studies.
Martijn van Faassen: wat hebben we veel databases gevuld met lab- en urinebepalingen!
Bedankt dat je te allen tijde klaar stond voor mijn vragen over de biochemie en dat je
me voorzag van mooie biochemische illustraties. Ik hoop dat je binnenkort ook je boekje
mag afronden.
Dr. G. Kats-Ugurlu, beste Gursah: dank voor je geduld en hulp bij het beoordelen van de
coupes en je enthousiaste PA-gerelateerde input voor onze studies. Ik weet nu hoeveel
werk het bepalen van een Ki67 is.
Prof. dr. I.P. Kema, beste Ido: Vol bewondering kon ik altijd naar je luisteren, met name
hoe je voluit alle moeilijke namen van enzymen kon uitspreken waar ik met moeite de
afkortingen van kende. Bedankt voor de samenwerking in onze gedeelde klinischebiochemische studies.
Ik wil de vakgroep Medische Oncologie bedanken voor de begeleiding tijdens mijn
onderzoeksperiode en later voor het opleiden tot internist-oncoloog. Ook wil de medefellows tijdens mijn periode van opleiding tot internist-oncoloog danken voor hun steun
en luisterend oor.
Ook waardeer ik enorm de logistieke en administratieve ondersteuning vanuit de
afdeling Medische Oncologie. In het bijzonder wil ik Gerry Sieling, Arja Hokke, Gretha
Beuker, Hilda Tooi en Bianca Smit-Aeilkema bedanken voor de gezellige samenwerking.
Veel dank aan Mieke van der Linden en Anja Koopman voor de ICT-ondersteuning bij
het opzetten en uitvoeren van de videoconsulten.
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Tijdens mijn onderzoeksperiode heb ik ook met veel plezier studenten mogen
begeleiden. Claudia van Woerkom en Gabriela van der Schoot, bedankt voor jullie inzet
binnen onze studies. Ik hoop dat jullie je weg mogen vinden binnen de geneeskunde.
Lieve mede-promovenda, jullie moesten eerst wel even wennen dat er een half-internist
een collega arts-onderzoeker werd, maar al snel werd ik in de groep opgenomen. Wat
fijn dat ik met jullie samen mocht werken en wat hebben we lol gehad op de werkvloer,
tijdens uitjes of weekendjes weg. Frederike, Niek, Sjoukje, Kees, Michel, Rob, Hink, Titia,
Jolien, Martine, Daniëlle, Sietske, Lars, Suzanne, Elmire, Pieter, Thijs, Martine, Hilde, Sophie,
Kirsten, Clarieke, Maaike, Bertha, Iris, Harm, Gabriela en Lotte, allen bedankt!
Frederike en Marjan, wat ben ik blij dat jullie mijn paranimfen zijn en me zullen bijstaan
in de periode vooraf en tijdens mijn promotie.
Frederike, wat ben jij een werkpaard en dan ook nog tijd over te hebben om bijvoorbeeld
een ‘glühwein und bratwurst-feest’ te organiseren. Ik denk met genoegen aan de tijd
terug dat we samen met een dikke buik tijdens ons zwangerschapsverlof op een terrasje
zaten.
Marjan, hardwerkende collega, wat heb ik een respect voor je hoe je alle ballen in de
lucht weet te houden. Ik hoop dat we met even veel plezier samen mogen blijven
werken in Nij Smellinghe.
Heit en Mem, jullie hebben mij altijd aangemoedigd om je best te doen. Dit heeft mij
gebracht waar ik nu sta. Bedankt dat jullie dit mogelijk hebben gemaakt en altijd voor
me klaar staan.
Leave Jitze, dank voor jouw geduld, begrip, liefde en steun in al die jaren.
Leave Lukas, mem is grutsk op dy.
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