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Het is gelukt! Onwerkelijk.

Wetenschappelijk onderzoek en een proefschrift schrijven kun je niet alleen, daar zijn 

veel mensen bij betrokken, zeker als je er een tijdje over doet, zoals ik. Iedereen die 

meegeholpen heeft aan het tot stand komen van dit proefschrift wil ik enorm bedanken! 

Met name wil ik alle overlevenden (“survivors” met recht!) van kinderkanker en hun families 

bedanken voor hun toestemming om al hun medische gegevens in onze database te laten 

registreren en hun bereidheid om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek. Voor 

jullie en voor diegenen die na jullie komen, is dit onderzoek gedaan, in de hoop de kennis 

van en de zorg voor late effecten te verbeteren. En kinderen die in de toekomst kanker 

krijgen beter te genezen met minder late effecten. 

Het is onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken, enkelen wil ik graag noemen.

Leontien, mijn co-promotor: Wat moet ik over jou zeggen? Dank voor alle vrijdagochtenden, 

voor je steun, je stimulerende enthousiasme, je visie en de mogelijkheden die je creëert; 

vooral ook voor anderen. Wat een team! Met je snelle geest en ideeën ben je velen 

mijlenver voor. Dank, beter kan ik het niet zeggen.

Huib, mijn promotor: Zonder jou was dit proefschrift er niet geweest. Als jij niet een aantal 

jaar geleden de visie en de moed had gehad om als kinderoncoloog een internist-oncoloog 

in dienst te nemen, dan was dit proefschrift er nooit geweest. Dank voor je vertrouwen, 

de hoge eisen die je stelt; aan anderen maar ook aan jezelf, je altijd opbouwende kritiek en 

adviezen. Dank voor het out-of-the-box denken.

Floor, mijn promotor: Mijn allereerste stukken kreeg ik vol haast onleesbare correcties 

terug, bijna kunstwerken. Ik heb er nog even over gedacht om van zo’n pagina de omslag 

van mijn proefschrift te maken. Bij het laatste artikel was er maar een enkele opmerking. 

Heeft ze het wel gelezen dacht ik? Waarschijnlijk heb ik het in de loop van de jaren mede 

dankzij jou geleerd. Dank voor je tomeloze enthousiasme en energie, altijd maar weer 

ideeën voor nieuw onderzoek, nog mooier onderzoek, nog beter onderzoek, en kun je 

niet ook even dat draaien….?

De leden van mijn promotiecommissie: Dr. ir. M. Baptist, prof. dr. J.B. van Goudoever, prof 

dr. M. M. Hawkins, prof. dr. C.R.N Rasch, prof. dr. D.J. Richel, prof. dr. W.H.B. Wallace en 

prof. dr. R.J. de Winter: ik stel het enorm op prijs dat u allen vanuit uw eigen expertise 

in mijn commissie heeft willen plaats nemen. Dank voor uw positieve reacties op mijn 
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manuscript. Beste Martin, heel bijzonder dat jij als ter zake deskundige in mijn commissie 

plaats neemt, als vertegenwoordiger van velen.

Prof. Hawkins, dear Mike, and prof. Wallace, dear Hamish, I would like to express my 

gratitude for your willingness to participate in the review committee of this thesis, and 

your attendance at my public defence.

Mijn paranimfen, 3 maar liefst! 

Elvira, mede-onderzoeker. Dank voor het altijd maar weer nauwkeurig doorlezen van mijn 

stukken, voor je precisie, voor je inzicht en je samenwerking. Ik hoop dat we snel weer 

samen aan een review kunnen werken.

Annemarie, mijn bijzondere zus. Dank voor het weekenden lang intypen van alle data toen 

die nog niet in de database stonden en voor het inspringen als het nodig was. Dank dat je 

mijn paranimf wilt zijn.

Jeannine, mijn extra paranimf. Dank dat je mij bij wilt staan op deze dag, dank voor je 

luisterend oor en altijd waardevolle adviezen. Dank voor de Nespresso’s en de appelpartjes.

De inzet van al mijn mede-auteurs en medische studentes is van grote waarde geweest 

voor het tot stand komen van mijn proefschrift: Dank voor het verzamelen van gegevens, 

het kritisch lezen van mijn artikels, voor het soms op heel korte termijn uitvoeren van 

analyses, en de goede samenwerking.

Verder wil ik natuurlijk alle PLEK/LATER/DM-Kon medewerkers, kinderoncologen, 

internisten, deelspecialisten, cardiologen, radiotherapeuten, chirurgen, radiologen, 

leden van de Taakgroep SKION LATER en alle medewerkers van de polikliniek interne 

geneeskunde balie 3 (nu Q2) bedanken voor hun belangstelling, hulp, gezelligheid en 

enthousiasme.

Een extra woord voor mijn 2 arts-assistenten op de PLEK; Elske en Minke. Dank voor jullie 

inzet en bereidheid om de patiëntenzorg van mij over te nemen zodat ik eindelijk het 

boekje af kon maken. Dank Minke voor je flexibiliteit en je collegialiteit, vooral ook in de 

laatste paar weken.

De promovendi club: Dank voor jullie samenwerking, gezelligheid, enthousiasme, jullie 

intellect en meedenken met studies, posters, praatjes en analyses. 

Onze vrienden en vriendinnen: Dank jullie wel voor jullie interesse, voor jullie steun, 

voor jullie trouwe vriendschap en inspiratie. Binnenkort bloeit het sociale leven weer op! 

Verwacht veel uitnodigingen voor barbecues, borrels, etentjes en feestjes; te beginnen 

met het promotiefeest op 11 november.
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Mijn schoonfamilie: Dank voor jullie wereldwijde verspreiding, dank voor jullie interesse 

en belangstelling, voor jullie gastvrijheid, en voor alle donderdagen, en een hechte 

familieband ondanks afstanden. 

Mijn ouders, de grijze tornado’s: Dank voor jullie vertrouwen in mijn kunnen, dank voor 

jullie onvoorwaardelijke steun, voor alle woensdagen, gehaktballen en oma- en opaletjes. 

Dat we er nog maar veel mee mogen maken. Het is niet de Mount Everest, maar een 

proefschrift komt aardig in de buurt.

Lieve Jorik en Tijmen, mijn bijzondere zoons! Ik ben reuze trots op jullie en alles wat 

jullie doen en kunnen. Ik geniet van jullie verhalen over de middelbare school, van 

woensdagmiddagen vol met pubers en omeletjes, van jullie humor, energie en creativiteit. 

Van mijn muzikale Jorik en mijn hockeykeeper Tijmen. Ik heb weer tijd! We kunnen iets 

gezelligs doen!

En natuurlijk, lieve Dick: Dank voor je onvoorwaardelijke steun, liefde en gezelligheid. Voor 

onze kinderen, voor je eigen ideeën, je enthousiasme en vele interesses, je kookkunst en je 

bereidheid om er altijd maar weer te ZIJN.
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