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Na bijna 13 jaar is het zover dat dit proefschrift afgerond is. Een proefschrift dat niet zonder 

de hulp van een aantal mensen tot stand had kunnen komen. Allereerst de medewerking van 

alle vrouwen. Vlak nadat jullie geopereerd waren omdat er borstkanker was geconstateerd, 

werd er gevraagd of jullie deel wilden nemen aan een begeleiding die 3 maanden zou duren. 

En jullie zeiden ja. Bedankt voor jullie aanwezigheid in de groepen, voor de koffie en koek die 

ik en de andere interviewers kregen als we langskwamen bij jullie thuis. Ik hoop dat jullie het 

goed maken.

Geachte prof. dr. De Haes, beste Hanneke, zonder jou zou dit proefschrift nooit afgemaakt 

zijn. Wij zagen elkaar soms zeer lange tijd niet en misschien heb je je regelmatig afgevraagd 

of deze promotie er ooit zou komen. Toch heb je mij altijd het gevoel weten te geven op de 

goede weg te zijn. Onze gesprekken, met name die van het afgelopen jaar, waren voor mij heel 

inspirerend en stimulerend. Dank voor je vertrouwen en wijze en praktische commentaren.

Geachte dr. Visser, beste Adriaan, als begeleider hebben wij zeer veel gesprekken over dit 

onderzoek gehad. Met name voor wat betreft de praktische kanten waren we het vaak met 

elkaar eens. In het uitvoeren van dit onderzoek heb ik een grote mate van vrijheid ervaren, 

waardoor het echt ‘mijn’ onderzoek is geworden. Dank daarvoor en voor de vele adviezen die 

je me gaf.

Geachte dr. Garssen, beste Bert, als tweede begeleider van het onderzoek hebben ook wij 

vele gesprekken gevoerd. De inhoud van deze gesprekken was vaak theoretisch van aard. Ik 

heb er veel van geleerd. En gemerkt dat als iemands stijl niet de jouwe is, er toch veel goeds 

in kan zitten. Dank voor je vaak zeer weloverwogen commentaar op mijn manuscripten, 

daardoor zijn zij zeker beter geworden.

Zonder de hulp van specialisten en mamma- en oncologieverpleegkundigen in de zieken-

huizen zou dit onderzoek niet van start hebben kunnen gaan. Dokter Meijer (MCRZ-locatie 

Clara), dokter Tetteroo, Melanie van Logchem, Renske Koper (IJsselland Ziekenhuis), zuster 

Boelhouwer (Vlietland Ziekenhuis, locatie Schiedam), dokter van Dam, Coby Klap, Anja 

Sparrenboom (Haven Ziekenhuis), dokter Bannink (Erasmus MC – Daniel den Hoed), dokter 

van Eijk (Erasmus MC), dokter Bleker, dokter van Beek (Ruwaard van Putten Ziekenhuis) en 

Janny Salomé (St. Franciscus Gasthuis) dank voor jullie medewerking en het doorsturen van 

vrouwen voor deelname aan dit onderzoek.

Het Integraal Kankercentrum Rotterdam (IKR) heeft gedurende de periode dat de groepen 

‘liepen’ altijd een zaal kosteloos beschikbaar gesteld voor de sociale steungroepen. Dank 

voor deze gastvrijheid.

Zonder begeleiders geen groepen. Petra Korlaar, Ria de Vries, Annelies Boeken Kruger-van 

Dijk, Heleen Jonker-Elfferich, jullie hebben de sociale steungroepen vol verve geleid. Gezien 

de reacties die ik terug kreeg in het interview na 1 jaar, hebben jullie dat heel goed gedaan. 

Dank voor jullie inzet en betrokkenheid.

Zonder Trudy v.d. Jagt (IKR) geen groepsbegeleiders. Dank dat je de groepsbegeleiders hebt 

getraind en aanwezig was als zij vragen hadden.
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Maar ook zonder therapeuten geen groepen. Beste Edel Maex, Judit Brommer, Welmet Hu-

dig, Hank Malinowski, Frans Meulmeester, Gerda Barkmeijer, Klazien de Vries-Kragt (†), Rita 

Schockaert, Paul Hoekstra en Hanneke Hoekstra-Oving voor jullie was het niet altijd gemak-

kelijk. De therapie die jullie al jaren gaven moesten jullie ineens via een protocol gaan geven 

en aan groepen die anders van samenstelling waren dan jullie gewend waren. Regelmatig 

hebben jullie je twijfels daarover geuit. Door jullie zijn het ‘mooie’ groepen geworden. Dank 

voor jullie aandacht en professionaliteit.

De vrouwen die meegedaan hebben aan dit onderzoek moesten twee keer geïnterviewd 

worden. Dat kon ik niet allemaal alleen doen. Beste Ella, Christine, Lisa, Margot, Angelique, 

Barbara, Valeska, Petra, Marije, Isabella, Connie, Ursula, Elsa, Annalisa, René, Sandra en Ba-

bette, dank voor het uitvoeren en uitwerken van deze interviews.

Zonder statistiek, geen mooie resultaten. Beste Hugo, op onnavolgbare wijze heb je me 

de in en outs van SEM laten zien, me geleerd dat je soms beter RRM kunt gebruiken dan 

AN(C)OVA’s. Iedere keer als ik (na een lange tijd) weer met een statistische vraag bij je kwam, 

pakte je het weer op alsof ik gisteren nog langs geweest was. Dank daarvoor.

Zonder de steun van collega’s kan een proefschrift niet tot stand komen. Lieve Aly, de laatste 

jaren hebben we niet veel contact meer. Echter, bij het HDI was jij mijn steun en toeverlaat. 

In woorden is bijna niet uit te drukken hoezeer ik je waardeer. Beste Cora, de taak van Aly 

overnemen was bijna onmogelijk. Toch is het je gelukt om dat op je eigen manier te doen. 

Dank, zonder jullie steun zou mijn tijd bij het HDI lang zo leuk niet zijn geweest. Beste Cock 

en Ria, jullie hebben mij geleerd hoe belangrijk een secretariaat is. Dank voor de vele praatjes 

en de koffie. Beste Ursula, Patty, Jeffrey, Roelinda, Dirk, Pieta, Ria en Margot Z, dank voor alle 

gezelligheid.

Maar ook de collega’s van nu zijn belangrijk. Beste IKR-ers, dank voor jullie belangstelling. 

Lieve Mathilde, als kamergenoot ben je onvervangbaar. Dank voor het aanhoren van mijn 

stress en het mee willen lezen als ik je daarom vroeg.

Lieve Margot, jij was vanaf de basis betrokken bij dit onderzoek. Zonder jou zou het onder-

zoek nooit geweest zijn wat het nu geworden is. Je inzicht, gezelligheid en vooral steun is 

onbetaalbaar.

Lieve Silvia, ooit samen begonnen als voetbalvrouw van het 9e van Excelsior M (Wat is de 

stand? Geen idee!), ben je uitgegroeid tot mijn beste vriendin. Ik heb veel van je geleerd en 

bewonder je om je kracht. Jouw vriendschap is van onschatbare waarde voor me.

Lieve Margot en Silvia, ik ben er trots op dat jullie vandaag naast me willen staan.

En dan thuis. Kinderen krijgen tijdens een promotietraject is niet handig. Lieve Kristel, Tamar 

en Norah, mede door jullie komst heeft het zo lang geduurd voordat dit boekje er was. Maar 

ik zou me er niet druk om maken als ik jullie was. Jullie zijn het wachten waard!

Lieve Ron, het is gelukt. Tussen al jouw marathontrainingen, kinderactiviteiten en werk is er 

toch nog tijd gevonden om dit proefschrift af te ronden. Met name het afgelopen jaar heb jij 

je aangepast door je trainingen op zondag aan mij aan te passen en de rust te bewaren als ik 
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door de stress voor de 100ste keer mijn brood vergat. Dank je wel dat je, met name de laatste 

maanden steeds weer mijn buien weerstond en steeds weer naar me luisterde als ik het even 

niet zag zitten. In het komende Sinterklaas gedicht mag je de promotie nog 1 keer noemen: 

het is afgerond!




