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Zonder steun van velen was de totstandkoming van dit proefschrift niet mogelijk 

geweest. Om die reden spreek ik graag mijn dank uit aan de volgende mensen:  

 

∗ Bovenal gaat mijn dank uit naar alle patiënten voor hun bereidheid om deel te 

nemen aan een van de onderzoeken beschreven in dit proefschrift. 

∗ Dit onderzoek was nooit mogelijk geweest zonder samenwerking met verschillende 

ziekenhuizen in Nederland. Veel dank ben ik dan ook verschuldigd aan: 

∗ Specialisten; voor de mogelijkheid het onderzoek uit te voeren binnen hun 

afdeling. 

∗ Medisch maatschappelijk werker, oncologieverpleegkundigen, nurse 

practitioner en mammacareverpleegkundigen; voor hun geweldige inzet 

bij het uitvoeren van de interventie.  

∗ Specialisten, oncologie-, mammacare-, en researchverpleegkundigen; voor 

hun hulp bij het werven van patiënten.  

∗ Poliassistenten; voor hun ondersteuning bij het versturen van brieven en 

het reserveren van spreekkamers.  

∗ Beleidsmedewerkers en teamleiders; voor hun ondersteuning bij de opzet 

van de praktische uitvoering van het onderzoek.  

∗ Co-promoteres Dr. Angela de Boer en Dr. Jos Verbeek en promotor Prof. Dr. 

Monique Frings-Dresen; ik ben jullie zeer dankbaar voor het vertrouwen en de 

mogelijkheden die jullie mij geboden hebben. Ik heb veel van jullie geleerd.  

∗ Leden van de leescommissie; voor hun bereidheid zitting te nemen in de 

leescommissie: prof. dr. P. Donceel, prof. dr. J.J.L. van der Klink, prof. dr. N.K. 

Aaronson, prof. dr. G.G. Kenter en prof. dr. J.H.G. Klinkenbijl.  

∗ Ilona; veel dank voor je enthousiasme en inzet bij de praktische uitvoering van het 

onderzoek.  

∗ De NFK; voor de ondersteuning van het onderzoek. 

∗ Co-auteurs; voor hun bijdrage aan de verschillende artikelen van dit proefschrift: dr. 

T. Taskila, drs. M.M.E.M. Bos, dr. G. Fons, dr. J.J.E.M. Kitzen, dr. P.W. Plaisier en 

drs. R.M. van der Bij.  
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∗ Stichting Amazones, BVN en NFK; voor de mogelijkheid om een bericht op hun 

website te plaatsen met een oproep voor deelname aan het vragenlijst- en 

interviewonderzoek.  

∗ Prof. dr. J.H.G. Klinkenbijl en T.W. Klinge; voor hun hulp bij het werven van 

patiënten voor het vragenlijstonderzoek.  

∗ Coronel (ex-)collega’s; voor de inhoudelijke steun en voor alle gezelligheid. In het 

bijzonder; Fania, Marrit, Marie-Christine, Margot, Marieke, Iris, Jullita, Karen, Sarah 

en Willemijn.  

∗ Dear WDPI colleagues; thank you very much for the opportunity to participate in 

this very exciting programme. 

∗ NFK-vrijwillgers werk en re-integratie; voor hun inspiratie.  

∗ Dear McBook Pro; thank you for sticking with me until the very end and making it 

possible to work whenever and wherever I wanted.  

∗ Alistair, Floor, Maarten en Christine; dank voor jullie hulp met respectievelijk het 

Engels en het Nederlands in de allerlaatste fase van het schrijven van mijn 

proefschrift.  

∗ Mijn paranimfen Fania en Hanna.  

∗ Mijn dierbare vrienden; in het bijzonder Moniek.  

∗ Mijn geliefde ouders en broer en mijn schoonfamilie.  

 

Tot slot, lieve Reinout; jij maakt het verschil.  
 

 

 

 

 

 




