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Dankwoord
Als ik iets niet leuk vond op de middelbare school en in de beginjaren van 
mijn studie, dan was het wel onderzoek doen. Ik herinner me nog dat ik 
voor de verdiepingsopdracht van het vak biologie, samen met een vriendin 
en een grondboor achterop de fiets, vertrok richting de heide. Onderweg – 
precies halverwege op het fietspad door het bos van het ene naar het andere 
dorp een lekke band -, maar toch van de diverse grondlagen een sample 
weten te bemachtigen. Eenmaal weer terug op school, met de moeizaam 
verzamelde potjes grond in de rugtas, bleken de proefsetjes waarmee we 
de aanwezigheid van diverse mineralen wilden bepalen, al ruim 15 jaar 
verlopen te zijn... Samenvattend stond onderzoek voor mij dus gelijk aan 
heel veel rompslomp met weinig tot geen resultaat. 

En dan toch kiezen voor een promotietraject? Tsja, meningen kunnen 
veranderen door nieuwe ervaringen. Ik denk dat ik voor het eerst gegrepen 
werd door de onderzoekswereld, toen ik het kantoor van ‘meneer Van Noord’ 
binnenliep ergens in het vierde jaar van mijn studie geneeskunde. Van enige 
structuur leek bij hem geen sprake – gezien de vele artikelen die opgestapeld 
lagen tot aan het plafond -, maar wat een ideeën had die man, en hoeveel 
kennis en enthousiasme spatte er aan alle kanten vanaf! Hij zou graag willen 
onderzoeken of er een relatie bestond tussen een relatief oudere grootmoeder 
(die relatief oud was bij de geboorte van haar dochter) en de kans op borstkanker 
bij de kleindochter. Om deze vraag te kunnen beantwoorden konden we 
gebruik maken van de database van het DOM (Diagnostisch Onderzoek 
Mammacarcinoom) cohort in Utrecht, maar daarnaast moesten we nog wel 
van duizenden grootouders de geboortedatum zien te verzamelen. Samen 
werkten we gedurende twee jaar aan het verzamelen van de benodigde data 
voor mijn wetenschappelijke stage in Boston, onder leiding van Karin Michels. 
Helaas moest hij in verband met zijn gezondheid in de laatste paar maanden 
de begeleiding uit handen geven. Gelukkig hebben we per e-mail het contact 
altijd kunnen onderhouden. Yvonne van der Schouw kwam voor hem in de 
plaats; net zo enthousiast en net zo gemotiveerd als Paul van Noord om mij te 
begeleiden en te stimuleren om het beste onderuit de kan te halen. Wat heb 
ik veel van jullie beiden geleerd!

Deze ervaring samen met mijn interesse voor de radiologie, oncologie 
en de preventie van ziekte maakten dat ik er geen seconde over getwijfeld 
heb om te reageren op de vacature die hoorde bij mijn promotietraject 
‘CT-colonography in population-based colorectal cancer screening’. Nu, na 

21646 BW deHaan F.indd   271 22-03-12   23:20



272

| 
co

lo
re

ct
al

 c
an

ce
r s

cr
ee

ni
ng

CT
-c

ol
on

og
ra

ph
y 

in
 p

op
ul

ati
on

-b
as

ed
 |

ruim drie jaar promotieonderzoek wil ik graag iedereen bedanken die heeft 
bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. 

Als eerste wil ik alle deelnemers aan het proefbevolkingsonderzoek 
bedanken voor het vertrouwen dat ze in mij stelden. Hun openheid, 
interesse en alle persoonlijke verhalen maakte het iedere ochtend weer de 
moeite waard om in alle vroegte op te komen draven om voor het dagelijkse 
scanprogramma uit nog even 1 of 2 deelnemers te scannen. 

Daarnaast wil ik Jaap bedanken voor zijn precieze begeleiding, zijn 
snelheid van reageren en zijn luisterend oor. Heel veel dank voor al je hulp en 
ondersteuning bij de totstandkoming van mijn proefschrift! Beste Paul, mijn 
2e promotor, ook aan jou natuurlijk mijn hartelijke dank voor je bijdrage aan 
mijn proefschrift. 

Natuurlijk ook heel veel dank aan mijn beide co-promotoren. Beste 
Evelien, vanaf dag 1 was jij mijn eerste aanspreekpunt voor alle ‘MDL zaken’. 
Altijd erg prettig dat je vlot reageerde als het om vragen met betrekking 
tot patiënten (en hun beleid) ging! Beste Patrick, heel erg bedankt voor je 
rust en geduld in je begeleiding. Ik heb het altijd erg prettig gevonden dat 
je open stond voor discussie en dat het stellen van kritische vragen juist 
gestimuleerd werd. Van onze (hier soms uit voortkomende) discussies over 
uiteenlopende onderwerpen heb ik veel geleerd. Ik bewonder je capaciteit 
om met een zorgvuldige afweging van de woordkeuze artikelen af te kunnen 
sluiten met een gebalanceerde conclusie waar iedereen zich in kan vinden. 
Heel erg bedankt voor al je positieve inbreng! 

Graag wil ik Prof. drs. J.F.W.M. Bartelsman, Prof. dr. Y. van der Graaf, 
Prof. dr. G.J. den Heeten, Prof. dr. J.H. Kleibeuker, Prof. dr. J.S. Laméris 
en Dr. M.S. van Leeuwen danken dat zij plaats wilden nemen in mijn 
promotiecommissie.

Ik wil graag alle medeauteurs van de artikelen die opgenomen 
zijn in dit proefschrift bedanken voor hun aanvullingen en opbouwende 
opmerkingen. Dit heeft er zeker voor gezorgd dat de kwaliteit beter werd.

Mijn voorgangers op CT-colografie gebied, Anneke, Ayso, Jasper, 
Marjolein, Sebastiaan en Rogier. Mede dankzij al jullie werk heb ik de 
kans gekregen om dit mooie onderzoek te mogen uitvoeren. En Thierry, jij 
natuurlijk bedankt voor al je hulp tijdens de inclusie periode van de COCOS 
studie en heel veel succes met het verdere vervolg en de afronding van je 
promotietraject!

Zonder de inzet van alle medewerkers van wijlen CE Laren, het IKA en 
het SBZWN, zou de COCOS studie niet zo vlot verlopen zijn. Al het werk dat jullie 
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hebben gehad aan het voorbereiden van het uitnodigingsproces, het versturen 
van alle uitnodigingen, herinneringsbrieven, voorbereidingspakketten en 
uitslagbrieven... bedankt daarvoor! 

Esther, je was echt mijn rots in de af en toe ruwe branding! Wat 
fijn om zo’n nuchter en stabiel persoon naast je te hebben als directe 
collega. Heel veel succes in je verdere carrière! Caroline en Laurens, met 
zijn tweeën runden jullie de ‘CTC toko’ in het EMC. Ik heb genoten van alle 
“Rrrotterrrdamse babbels” die we regelmatig voerden via de telefoon. 

Tijdens het volle vrijdagochtend scanprogramma werd ik altijd 
geholpen door een medisch studente. Janna, ook al was je ziek, dan nog 
kwam je opdagen (en moest ik je weer naar huis sturen)… om mee te helpen 
met scannen. Bedankt voor alle gezellige vrijdagochtenden!

Daarnaast wil ik de CT laboranten bedanken die iedere keer weer 
klaar stonden om te helpen met het scannen van de vele deelnemers en die 
altijd in waren voor een praatje. In het bijzonder wil ik natuurlijk Dominique, 
Cindy, Martin en Roel bedanken. Wat hebben jullie ongelooflijk veel werk 
verstouwd gedurende de anderhalf jaar die de inclusie voortduurde. Altijd 
bereid om zo snel mogelijk stapels scans weg te kijken, van ’s ochtends zeven 
tot ’s avonds laat en soms zelfs in het weekend. Bedankt voor jullie adequate 
optreden en jullie gezelligheid tussendoor! 

Maar ook de radiologen Yung Nio en Maarten Thomeer waren 
onvermoeibaar als het ging om het scoren van de scans (zowel intra- als 
extracolonisch), bedankt voor al dit ‘extra’ werk dat jullie zonder afnemend 
enthousiasme bleven doen. Dank ook aan alle abdominale radiologen in 
het AMC die wekelijks diverse scans beoordeelden op aanwezigheid van 
eventuele extracolonische afwijkingen, in het bijzonder dank aan Banafsche 
Mearadji en Marc Engelbrecht die van geen ophouden wisten! 

Verder natuurlijk dank aan de administratie (bij wie Esther en ik dagelijks 
langsliepen voor het aanmaken van patiëntennummers) en de mannen 
 van de IT, in het bijzonder Jean-Paul die altijd vrolijk door de gangen wandelt.

Daarnaast wil ik alle onderzoekers van G1 waarmee ik de afgelopen 
drie jaar heb samengewerkt bedanken voor alle gezelligheid, in het bijzonder 
Manon, mijn eerste kamergenoot. Jij maakte me wegwijs in het AMC, 
introduceerde me bij de collega’s en bleef tot op het laatste moment altijd erg 
geïnteresseerd in mijn doen en laten, ook buiten het AMC. Bedankt daarvoor! 
En natuurlijk Shandra, bedankt voor al je statistische tips ‘tussendoor’, je 
vrolijke aanwezigheid schuin tegenover mijn kamertje en je interesse in 
‘mijn voortgang’.
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Het overgrote deel van de resultaten beschreven in dit proefschrift 
heb ik mede te danken aan mijn directe collega’s op de MDL afdeling, Esther 
en Thomas, maar ook Aafke, Renate en Leonie. Ik heb de samenwerking met 
jullie altijd heel erg gewaardeerd! Als er wat geregeld moest worden, werd 
het altijd gelijk opgepakt en er was ook altijd genoeg tijd voor een praatje. 
Super bedankt! Natuurlijk wil ik ook graag de artsen, verpleegkundigen en 
administratie van de MDL afdelingen bedanken voor al hun inzet. Inge, jij 
natuurlijk ook bedankt voor al je babbeltjes tussendoor (met name tijdens 
het uitzoeken van onze lunch in het personeelsrestaurant). 

Lieve Annieke, Enneke, Fabienne, Geerte, Lennart, Petra en 
Willemijn. Bedankt voor jullie vriendschap! Ontzettend fijn dat ik jullie om 
me heen heb. Bedankt voor het aanhoren van alle verhalen en jullie interesse 
in mijn doen en laten, maar ook voor alle gezellige avonden met lekker eten, 
sloten thee of een fles wijn. Ik hoop dat er nog vele mogen volgen! ‘Vrienden 
van Marcel’, ook jullie natuurlijk bedankt voor jullie interesse, maar vooral 
ook jullie gezelligheid tijdens zeiltochtjes over het Gooimeer, een ‘hapje aan 
de Otterstraat’ (en hopelijk nog heel veel meer aan de Druifstraat) en tijdens 
de vele borrels! 

In het bijzonder wil ik mijn paranimfen bedanken. Lean, al 15 jaar ben 
je mijn vriendin door dik en dun. Ook al spreken we elkaar soms maanden 
niet, eenmaal weer bij elkaar in één ruimte met een pot thee in de buurt 
of tijdens het uitgebreid kokkerellen, lijkt het altijd weer alsof we elkaar 
gisteren nog gesproken hebben. Op één of andere manier heb je vaak aan 
1 blik of 1 woord al genoeg om te weten hoe ik in mijn vel zit. Bedankt dat 
je nog altijd mijn vriendin wilt zijn en dat je me nu ook bij dit spannende 
moment in mijn leven wilt vergezellen! En natuurlijk heel veel succes met 
het opstarten van je eigen promotieonderzoek! Karlijn, we hebben elkaar 
ooit leren kennen als huisgenootjes, allebei met een voorliefde voor lekker 
eten en het uitproberen van nieuwe recepten. Ook al wonen we inmiddels 
al enkele jaren niet meer in dezelfde plaats, we hebben toch altijd contact 
gehouden. En dat blijft zo wat mij betreft! Inmiddels ben je zelf ook al ’n 
aardig eind op weg met je eigen promotietraject, waarvoor je af en toe 
letterlijk door weer en wind heen moet. Heel veel succes nog even met het 
afleggen van de laatste loodjes!

Lieve Arnold en Michiel, mijn broer en mijn broertje. Ook al doen we 
alle drie iets totaal anders in ons professionele leven, we hebben toch ook 
heel veel overeenkomsten. We kunnen bijvoorbeeld alle drie niet ophouden 
met studeren… ;-) Arnold, minder fijn dat je (oh, zo vermoeiend) net als ik 

21646 BW deHaan F.indd   274 22-03-12   23:20



275

|  Dankw
oord

ook zo perfectionistisch bent en veeleisend, maar erg fijn dat we elkaar daar 
af en toe even op kunnen wijzen en dat we elkaar daarin begrijpen. Michiel, 
super leuk dat ook jij je eigen weg aan het vinden bent en dat je de stap 
hebt genomen om te gaan studeren en op jezelf te gaan wonen in het verre 
Groningen! Ook al zien we elkaar daardoor veel te weinig… Lieve broers, 
bedankt voor al jullie interesse en jullie (irritante) humor! 

Lieve pap en mam, bedankt voor jullie onvoorwaardelijke vertrouwen 
in mij, jullie liefde en jullie niet uit te putten interesse in mijn doen en laten. 
Ook al was ik (als puber) niet altijd blij met jullie kritische vragen en paps 
neiging om (echt) áltijd van alle onderwerpen en keuzes de voors en tegens 
af te wegen, het heeft me wel gestimuleerd om gefundeerde meningen te 
willen vormen. Jullie hebben me ook geleerd, dat wanneer het allemaal even 
niet zo gemakkelijk gaat, je niet op moet geven en ervoor moet blijven gaan. 
Ik hoop dat ik jullie nog lang om me heen mag hebben!

Lieve Marcel, bedankt voor je humor, je knuffels en je relativerend 
vermogen (waar ik nog altijd veel van leer). Bedankt voor al je gezelligheid, 
je liefde voor wijn, je liefde voor uitgebreid koken en tafelen, je liefde voor 
zeilen, je liefde voor je familie, maar vooral voor het zichtbaar genieten van 
je leven! Ik hoop dat we nog heel lang gelukkig mogen blijven samen en dat 
we minimaal de 60 jaar gaan halen… kus, je meisje.
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