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DANKWOORD 
 
Het is dan eindelijk zover, de door mij lang niet verwachtte dag is daar, mijn proefschrift is af! 
Om woorden zit ik normaal nooit verlegen, maar nu ik na deze jaren mijn dankwoord mag 
schrijven is het toch lastig te bedenken waar te beginnen en bekruipt mij de angst mensen te 
vergeten. Mijn eerste ingeving was dan ook om mij met slechts twee woorden aan iedereen 
te richten, verdeeld over twee pagina’s: BEDANKT ALLEMAAL. Maar uiteindelijk zijn het toch 
wat meer woorden geworden…………. 
  
Allereerst wil ik mijn grote dank en waardering uitspreken voor alle families en familieleden 
die aan deze studie hebben meegewerkt. De bereidheid om deel te nemen aan deze studie 
was enorm. Ik heb veel van jullie geleerd, niet alleen via de vragenlijsten, maar met name 
door jullie openheid tijdens de interviews bij jullie thuis. Ik hoop dat velen via dit proefschrift 
van jullie kunnen leren en dat jullie hier uiteindelijk weer baat bij mogen hebben!  
 
Veel dank ben ik ook verschuldigd aan de drie mensen die mij rustig naar de eindstreep 
hebben begeleid: Eveline Bleiker, Neil Aaronson en Senno Verhoef. Dank voor jullie 
vertrouwen en het feit dat ik via jullie ‘keuken’ zoveel kennis op heb mogen doen. Ik zou een 
pagina kunnen wijden aan alles wat ik van jullie heb geleerd en met jullie heb meegemaakt, 
maar ik pik er een aantal hoofdzaken uit. Eveline, met grote nauwkeurigheid las je al mijn 
stukken en voorzag mij van heldere suggesties en commentaar. Je laagdrempeligheid heb ik 
als ontzettend prettig ervaren, nooit was een vraag te gek en altijd liep ik de deur uit met 
concrete handvaten en gestructureerde gedachten zodat ik weer verder kon. Mijn plezier in 
het werken bij het NKI heeft ook grotendeels met jou te maken. Fijn dat ik hier voorlopig blijf, 
we samen nog een congres organiseren en dat je ook bij mijn nieuwe baan voor de NVPO 
betrokken bent. Neil, jouw heldere kijk en kritische blik en vragen hielpen mij altijd focussen 
op de kern van wat ik duidelijk wilde maken en vooral om mijn eigen interpretaties niet te 
verwarren met empirische gegevens.. Daarnaast is één oneliner van jou me altijd 
bijgebleven: ‘Language is the most important tool of science’. Dank dat je mij niet alleen via je 
inhoudelijke kennis en kunde een betere wetenschapper hebt helpen worden, maar ook 
dankzij je kennis en kunde van de Engelse taal. Senno, naast je humor was voor mij jouw 
klinische ervaring onmisbaar. Met vragen over de praktijk kon ik altijd bij jou terecht en bij 
het schrijven van de artikelen hielp dit mij focussen op de klinische relevantie van het 
onderzoek. Mede dankzij jou geeft dit proefschrift naar mijn mening mooie suggesties en 
handvaten voor de praktijk.  
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Leden van de promotiecommissie: Prof. dr. A. Lange, Prof. dr. L.J. van ’t Veer, dr. M. A. 
Grootenhuis, Prof. dr. J.C.J.M. de Haes, Prof. dr. C.J.M. Lips, Prof. dr. J. A. Roukema en Prof. dr. 
E. J. Meijers-Heijboer, dank dat jullie mijn proefschrift wilden beoordelen en in mijn 
commissie zitting willen nemen om met mij van gedachten te wisselen.  
 
Tanja Nagtegaal, alweer ruim vier jaar geleden ontmoette ik jou, via Joyce, bij Muchos Mas op 
het terras. Al kletsend met een wijntje kwamen we tot de ontdekking dat jij op zoek was naar 
een baan, en ik naar een onderzoeksassistent. Dat was snel geregeld! Dank je voor al het werk 
dat je hebt verzet, maar zeker ook voor alle lol en gezelligheid op onze kamer en je 
vriendschap. Ik vind het heel fijn dat jij mijn paranimf wil zijn. 
 
Kirsten Douma, jij begon een jaar voor mij met je promotieonderzoek op de afdeling. 
Hierdoor fungeerde je als een soort ‘grote zus in de onderzoekswereld’ voor mij. Fijn dat jij 
me wegwijs kon maken en ik zoveel dingen aan jou kon vragen en met je kon bespreken. 
Doordat jij zo georganiseerd bent kon je altijd in no time een voorbeeld uit de kast halen. 
Ook het ‘lees-/praatgroepje’ met jou en Christien heeft mij erg geholpen. Anouk en Sandra, 
ook bij jullie kon ik altijd met alle promotie-vragen terecht. Dank!  
 
Chad Gundy, bij jou kon ik altijd terecht om de analyses voor de verschillende artikelen te 
bespreken. Je nam altijd alle tijd om mij rustig en helder alles uit te leggen. Dank je voor alles 
wat je mij hebt bijgebracht. Hier ga ik nog veel plezier van hebben in de toekomst! 
 
Verder wil ik graag alle andere collega’s van onze gezellige PSOE-afdeling bedanken. Een 
aantal van hen wil ik graag bij naam noemen. Miranda, ook jij hebt als onderzoeksassistent 
een korte maar fijne tijd meegewerkt op het project. Verder heb je mij wegwijs gemaakt in de 
wereld van access databases en queries. Heel fijn! Willem, jou wil ik bedanken voor de vrolijke 
noot, je nuchtere relativerende blik en natuurlijk voor de koekjes, maar ook voor de gezellige 
borrels samen met o.a. Martijn, Tanja, Hanna, Marijke, Saskia en onze mystery guest. Saskia, 
wanneer dit proefschrift gedrukt is ben je (bijna) collega af bij het NKI, maar we zullen nog 
veel samenwerken. Ik vind het leuk om met jou als hoofdredacteur van ‘Psychosociale 
Oncologie’ samen te werken en kijk er naar uit om jouw project vanaf november samen tot 
een goed einde te brengen.  
 
Barbara en Mirjam, als masterstudenten waren jullie betrokken bij het MuTuRisk-project. 
Dank voor al jullie harde werk en eigen inzichten. Dit heeft geresulteerd in twee mooie 
mastertheses. Mirjam, ik hoop dat je een baan binnen het onderzoek en kwaliteitscriteria in 
de zorg zult vinden. Barbara, veel succes met je stage in München. Het einde van je studie is 
in zicht, en dan ben ik er natuurlijk bij!  
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Mijn dank gaat ook uit naar alle artsen en moleculair genetici die vanuit alle academische 
ziekenhuizen hebben meegewerkt aan deze studie en aan de leden van de landelijke VHL 
werkgroep, in het bijzonder wil ik graag noemen: Thera Links (1% promoveren = 99% 
transpireren, ik ben het nooit meer vergeten), Frederik Hes (speciale dank aan jou voor al je tijd, 
uitleg en suggesties), Margreet Ausems (voor al je nauwkeurige leeswerk, suggesties en 
opbouwende commentaar) en Marielle Ruijs (dank voor het delen van al jouw kennis over LFS).  
 
Prof. dr. Cornelis Lips, beste Kees, dank dat u mij zoveel over VHL heeft geleerd en u mij altijd 
op de hoogte houdt van de laatste gang van zaken. Het is bewonderenswaardig dat u het 
belang van de patiënt (nog) altijd zo hard nastreeft (o.a. met Stichting Beter), en dat u de 
psychosociale zorg zo een warm hart toedraagt. Ik vind het een eer dat u in mijn 
promotiecommissie zitting wil nemen.  
 
Daarnaast natuurlijk niet te vergeten de besturen van de LFS en VHL belangenverenigingen. 
In het bijzonder Tom en Tonia van der Wal, Evert Ruis, Rachel Giles en Henny en Naim 
Berisha. Wat is het belangrijk dat jullie je zo hard inzetten voor de belangen van de LFS- en 
VHL patiënten en diens naasten. Ik heb hiervoor grote bewondering!  
 
Naast mijn promotie-onderzoek heb ik heel wat uurtjes voor de Nederlandse Vereniging voor 
Psychosociale Oncologie (NVPO) doorgebracht. Hierbij wil ik graag alle bestuursleden en 
leden van de werkgroepen bedanken. In het bijzonder Eveline, dank dat je me hier hebt 
geïntroduceerd, ik leer hier veel en doe het met veel plezier. Ik ben dan ook blij dat ik hier nu 
voor de komende periode een mooie baan heb. Fenna Postma, wat fijn dat ik dit met jou heb 
kunnen realiseren en dat we gezellig verder gaan. Evelien Spelten, voormalig 
hoofdredacteur, maar misschien inmiddels meer mijn ‘coach’. Fijn dat ik met jou altijd alles 
op een rij en in perspectief kan zetten. Joke en Martha bedankt voor jullie humor tijdens de 
redactievergaderingen. En Daniela,……..misschien toch nog maar een FAMTUM bijwonen? 
 
Een heel groot woord van dank ook aan al mijn vrienden. Wat hebben jullie mij, zonder het 
wellicht zelf te weten, door lastige momenten heen gesleept. Gewoon door leuke dingen te 
doen! Een aantal van jullie wil ik graag bij naam noemen:  
 
Annabelle, alweer acht jaar geleden deden we samen het vak ‘relatie en gezinstherapie’. Het 
klikte meteen. Jouw enthousiasme, ondernemendheid, luisterend vermogen, het struinen 
naar ‘juweeltjes’ bij de kringloop en jouw vriendschap zijn mij heel dierbaar. Ik vind het een 
heerlijk dat jij vandaag mijn paranimf wilt zijn. Jan, ik geniet ervan om samen met jou tafels 
en kasten te maken en vind het leuk om via jouw ogen naar kunst te kijken, wat is het dan 
ineens veel leuker! 
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Lieve Zeeuwse meiden, Joyce, Christina, Annemarie, Evelyn en Yvonne. Wat heerlijk dat jullie 
allemaal in Amsterdam wonen en dat we veel leuke dingen kunnen ondernemen. 
Annemarie, dat de telefoon nog vaak roodgloeiend mag staan, er vele bakjes thee gedronken 
mogen worden, je nog veel naar mijn geklets wil luisteren en we nog fijn mogen blijven 
spinnen samen met Evelyn. Evelyn, mochten onze carrières onverwacht eens minder lopen, 
kunnen we nog altijd ‘vakantiehuizen-spotter’ worden  ;-) Yvonne, fijn om zo een schoonzus 
te hebben. Joyce en Christina, al zo lang vriendinnen. Wat geweldig dat jullie hier ook bij zijn. 
Ik geniet ontzettend van onze ‘Sex & the city, editie Amsterdam’ bijeenkomsten. Nu ik mijn 
dankwoord schrijf, denk ik weer terug aan een van onze vele middagen bij Orff op het terras. 
Toen ik twijfelde of ik wel de capaciteiten had om te promoveren storten jullie een stortvloed 
aan argumenten over mij heen ter overtuiging dat ik dit juist moest doen. Jullie middagje op 
mij inpraten is goud waard geweest. Dank jullie wel meiden!  
 
Eva en Sabrina, mijn twee lieve vriendinnen van de studie psychologie. De studie was voorbij, 
maar onze vriendschap gelukkig niet. De een verhuisde naar Tilburg, de ander naar Tel Aviv. 
Maar afstanden deren gelukkig niet. Eva, super dat je de GZ-opleiding hebt afgerond, ik ben 
zo trots op je. Ik vind je een therapeut in hart en nieren. Sabrina, fijn dat je jaren geleden je 
hart hebt gevolgd en letterlijk de wereld bent gaan verkennen. Zo leuk om te zien dat je 
gelukkig bent met Shay in Tel Aviv.  
 
Mijn laatste woorden van dank zijn voor mijn familie en natuurlijk voor jou Ronald.  
 
In every conceivable manner, the family is link to our past, and bridge to our future. 
 
Een grotere waarheid dan deze oneliner hierboven bestaat er voor mij niet. Lieve Jessica, 
zonder jouw, en daarmee ook ons, verleden was ik dit pad wellicht nooit ingeslagen. 
Daarmee ben jij, ook al hadden we deze geschiedenis willen missen als kiespijn, absoluut 
mijn brug naar de toekomst geweest. Maar bovenal ben je natuurlijk gewoon mijn lieve grote 
zus. Met de juiste opmerkingen op de juiste momenten. Met regelmaat schoten je 
motiverende woorden door mijn hoofd wanneer ik het even niet meer zag zitten: ‘Waar een 
Lammens is, is een wil, en waar een wil is, is een weg!’ Dank je sis! En natuurlijk Ernst, ik had me 
geen fijnere schoonbroer kunnen wensen. Dankzij jouw brede interesses hebben we altijd 
zulke leuke gesprekken. En niet te vergeten jullie (maar stiekem ook een beetje mijn) kleine 
boefjes, Rick & Tobias. Wanneer mag ik weer mee naar de Efteling?  
 
Lieve oma, wat ben ik blij en trots dat jij hier bij kunt zijn. We gaan er nog veel mooie 
momenten samen aan vast knopen toch! 
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Lieve pap en mam, jullie geloof in mij is altijd onvoorstelbaar groot geweest. Wat een fijn 
gevoel is dat. Het geeft je toch een beetje vleugels. ‘Chantal, als jij het wil dan kun je het’ zijn 
woorden die ik van jongs af aan veel van jullie heb gehoord en die ik koester. Ik hoop dat ik 
mijn kinderen op een dag ook deze vleugels kan geven.  
 
Last but certainly not least, lieve Ronald, mijn alles! Weer hebben we samen een mijlpaal 
behaald. Wat heerlijk dat jij er altijd voor me bent. Je bent en blijft mijn absolute steunpilaar. 
Bij jou kom ik tot rust en stoppen de radartjes in mijn hoofd even met draaien. Ik geniet van 
je heerlijke droge humor, optimisme en ondernemendheid. Die zijn voor mij onmisbaar. Ik 
kijk uit naar komende zomer in Praag en alle mooie momenten die daarna nog volgen……… 




