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Dit proefschrift was nooit tot stand gekomen zonder de medewerking van alle patiënten 
die bereid waren mee te werken aan dit onderzoek. Hen ben ik veel dank verschuldigd. 
Daarnaast wil ik graag alle radiotherapeuten en de dames van Balie 1 en Balie 2 enorm 
bedanken voor hun hulp bij het werven van de patiënten voor dit onderzoek. Judith 
Dubbeld, jou ben ik erg dankbaar voor je vriendelijke en efficiënte ondersteuning. 
Speciale dank aan dr. Pieters, die mij vanaf de eerste kennismaking wegwijs heeft gemaakt 
op de afdeling Radiotherapie, en mij inhoudelijk en als ‘promotiebuddy’ op veel verschil-
lende manieren heeft geholpen met mijn onderzoek.
Heel graag bedank ik mijn promotores prof.dr. M.A.G. Sprangers en prof.dr. C.C.E. Koning, 
en mijn co-promotores dr. F.J. van Zuuren en dr. M.R.M. Visser. Mirjam, binnen het onder-
zoeksvoorstel heb je me de ruimte en het vertrouwen gegeven mijn eigen pad te volgen. 
Bedankt voor je kritische, maar altijd zorgvuldige en snelle feedback, ik heb enorm veel 
van je geleerd. Daarnaast veel dank voor alle kansen die je me hebt geboden. Caro, ik heb 
onze samenwerking als erg prettig ervaren. Als hoofd van de afdeling Radiotherapie ben je 
enerzijds zakelijk en efficiënt, anderzijds toonde je altijd persoonlijke interesse en was je te 
allen tijden bereid me te helpen waar je kon. Enorm veel dank daarvoor. Florence, jou wil ik 
graag bedanken voor je heldere, goed doordachte en verwoorde commentaar waarmee je 
me met een open blik liet blijven kijken. Daarnaast veel dank voor je voortdurende belang-
stelling voor ‘de mens achter de aio’. Mechteld, ik vind het bewonderenswaardig hoe jij, van 
een afstand betrokken, altijd direct mijn punt begreep en helder advies gaf. Het was fijn om 
af en toe met jou te wandelen en zowel wat het onderzoek betreft als privé bij te kletsen; 
ik dank en groet u groot!
Sanne, wij zijn ongeveer tegelijkertijd aan ons promotietraject begonnen, maar maken het 
helaas niet samen af. Het was fijn om samen ervaringen te delen en van elkaar te leren. 
Dounya en Marion, ik ga jullie en onze cappuccino’s missen! Bedankt +1 voor jullie gezellig-
heid en het samen delen van lief en leed. Ik wens jullie alle succes met jullie eigen promo-
tieonderzoek! Inge, van de P-Raad naar directe collega’s, of misschien kan ik beter zeggen 
van met plastic overtrokken matrasjes naar oploskoffie in J3-221? Hoewel van (te) korte 
duur, dank voor je gezelligheid! Francis, Jolande en Petra, ik heb jullie de afgelopen vijf jaar 
met 1001 vragen bestookt, heel erg bedankt voor jullie eeuwige hulp en de altijd gezellige 
ontvangst op het secretariaat.
Graag bedank ik de leden van de promotiecommissie, Prof. dr. N.K. Aaronson, 
Prof. dr. J.C.J.M. de Haes, C.E. Schwartz ScD, dr. L.J.A. Stalpers, Prof. dr. A.M. Stiggelbout en 
Prof. dr. D.L. Willems voor het beoordelen van mijn manuscript en hun bereidheid zitting te 
nemen in de promotiecommissie. 
A special thanks to prof. Bruce Rapkin for his support in conducting this study and his 
availability to personally work with me on the QoL appraisal model during my stay at the 
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. I am greatly indebted to prof. Carol Tishelman for 
her very helpful and insightful comments on my manuscripts sent to me from everywhere 
on the globe. Dear Sandra, I really enjoyed our time together as co-chairs of ISOQoL’s 
New Investigators SIG. Thanks for sharing this experience with me, I wish you and Duncan 
all the best as co-chairs of your (upcoming) wedding!
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Mijn nieuwe collega’s bij het Integraal Kankercentrum Rotterdam, Anneke Dekkers, Karin 
Westra en Mathilde van der Breggen, wil ik graag bedanken voor de vrijheid die zij mij 
hebben geboden bij het afronden van dit proefschift.
Erik de Lorme wil ik heel hartelijk bedanken voor het feit dat ik dit proefschrift kon laten 
drukken bij NPN drukkers. Willem de Heer van NPN Drukkers ben ik erg dankbaar voor 
de prachtige vormgeving van dit proefschrift.
Lieve Margot, jou ben ik onmetelijk veel dank verschuldigd voor je enorme inzet voor dit 
onderzoek. Je was mijn collega op het witte paard, we hebben samen hard gewerkt, hard 
gelachen, en hartstochtelijk elke HEMA-folder bekeken… Ik vind het heel fijn om met jou 
als paranimf dit onderzoek samen af te sluiten.
Lieve Marrie, ik ben jou erg dankbaar voor je hulp bij het drukken van dit proefschrift. Jij 
geeft mij het gevoel dat ik altijd bij jou terecht kan, en je bent gepromoveerd in het geven 
van objectief advies. Ik vind het heel bijzonder om jou aan mijn zijde te hebben als mijn 
paranimf.
Lieve papa en mama, onbedoeld vormen jullie de basis voor mijn interesse in de gezond-
heidszorg en het onderwerp van dit onderzoek. Ik heb enorm veel bewondering voor de 
manier waarop jullie je (letterlijk) staande hebben gehouden. Heel veel dank voor jullie 
liefde en het doorgeven van jullie doorzettingsvermogen.
Liefste Jochem, op onze reis in Zuid-Amerika nam ik het besluit om te gaan promoveren. Jij 
hebt vervolgens het hele promotietraject met me meegeleefd en – gedacht. Het is onzeker 
of je bij mijn verdediging van dit proefschrift kunt zijn, maar ik weet dat je in gedachten 
naast me zult staan. Er bestaat geen mooiere afsluiting van dit promotieonderzoek dan te 
verhuizen naar het continent waar het vijf jaar geleden begonnen is. Meu amor, estou ansi-
osa para começar a nossa aventura brasileira!
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