
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Population screening for colorectal cancer by colonoscopy

Wijkerslooth de Weerdesteyn, T.R.

Publication date
2013

Link to publication

Citation for published version (APA):
Wijkerslooth de Weerdesteyn, T. R. (2013). Population screening for colorectal cancer by
colonoscopy. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/population-screening-for-colorectal-cancer-by-colonoscopy(4403a587-9faa-4e9e-a08a-b7c287fbdc95).html


&

DANKWOORD

danKwoord
Gedurende mijn studie geneeskunde had ik nooit gedacht dat ik zou starten met een 

promotieonderzoek, eigenlijk omdat ik dacht dat het me nooit zo lukken om een heel boekwerk 

te schrijven. Juist daarom ben ik er aan begonnen. “If everything seems under control, you’re 

not going fast enough”, een stelling van dit proefschrift waar ik volledig achter sta. Als je op 

je lauweren gaat rusten, moet je iets anders gaan doen. Dat doe ik inmiddels ook en heb het 

onderzoek even verlaten voor de opleiding tot Maag-Darm-Leverarts. Dit proefschrift was 

echter niet voltooid zonder de hulp van velen. Met dit slotwoord wil ik een aantal mensen 

bedanken die dat meer dan verdienen.

Lieve Anneloes, je bent mijn grootste steun geweest de afgelopen vier jaar en natuurlijk ook 

al de jaren ervoor. Jij bent dan ook de eerste die ik wil bedanken. In alle proefschriften die ik 

tot nu toe gelezen heb wordt de vriend of vriendin altijd als laatste bedankt. Nu dus als eerste, 

omdat je voor mij altijd op de eerste plaats komt. 

Ik wil mijn promotores en copromotor bedanken. Prof. dr. P.M. Bossuyt, beste Patrick, jij 

hebt me geleerd wat wetenschap is. Ik wil je enorm bedanken voor de tijd die je voor me 

hebt ingeruimd en heb je privé mini-colleges over het opzetten van wetenschappelijk 

onderzoek, methodologie en statistiek erg gewaardeerd. Je hebt me de afgelopen jaren enorm 

geïnspireerd. Het inzichtelijk maken van soms moeilijk te begrijpen dingen heb jij tot kunst 

verheven. Ook heb ik veel gehad aan je gedachtes over het opschrijven en presenteren van 

wetenschappelijk onderzoek. Prof. dr. P. Fockens, beste Paul, mede door jou gaat dit proefschrift 

niet alleen over screening, maar ook over coloscopie, een wens van mij voordat ik startte aan 

dit promotietraject. Je stond qua begeleiding iets verder weg dan Patrick en Evelien, maar juist 

de steun die ik voelde op de momenten dat het erom ging waardeer ik enorm. Dr. E. Dekker, 

beste Evelien, jouw intense enthousiasme, doorzettingsvermogen en constante ideeënstorm 

zou een voorbeeld moeten zijn voor elke wetenschapper. Zonder jou was dit proefschrift dan 

ook niet zo gevarieerd geweest: iets softere onderwerpen maar gelukkig ook hardcore MDL. 

Een goede begeleider kenmerkt zich door volledige steun te geven op de momenten dat het 

moeilijk wordt en op dat punt slaag jij in mijn ogen met vlag en wimpel. Bedankt voor de kans 

die je me gegeven hebt om met dit promotietraject te starten en voor de vrijheid die je me 

gegeven hebt in de laatste fase van mijn promotie. Ik hoop dan ook dat we in de toekomst nog 

leuk onderzoek kunnen gaan doen. 

Uiteraard wil ik ook Prof. dr. J.A. Romijn, Prof dr. H.C.P.M van Weert, dr. M.L. Essink-Bot, Prof. 

dr. G.A. Meijer, Prof. dr. J.H. Kleibeuker en Prof. dr. H. de Koning bedanken voor de kritische 

beoordeling van dit proefschrift en de bereidheid om plaats te nemen in de promotiecommissie.

Dit proefbevolkingsonderzoek was niet geslaagd zonder de samenwerking met de afdeling 

Radiologie van het Academisch Medisch Centrum en de afdeling Maag-Darm-Leverziekten 

van het Erasmus Medisch Centrum. Prof. dr. J. Stoker, beste Jaap, bedankt voor de altijd 

prettige samenwerking en goed contact. Ik ken daarbij ook niemand die zo snel correcties 
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en aanvullingen op manuscripten terug stuurt. Prof. dr. E.J. Kuipers, beste Ernst, ik heb 

je hartelijkheid en duidelijkheid altijd erg gewaardeerd, ook natuurlijk dank voor alle 

wetenschapelijke input. Dr. M. van Leerdam, beste Monique, jij legde vaak in m’n manuscripten 

de vinger op de zere plek. Ook natuurlijk veel dank voor de leuke samenwerking. Dan mijn 

collega onderzoekers binnen de studie, Margriet en Esther, zonder jullie was er natuurlijk niets 

op papier gekomen. Margriet, ik kon met een gerust hart de CTC arm aan jou overlaten, omdat 

ik zeker wist dat je alles goed voor elkaar had. Dank voor de samenwerking. Esther, ik heb veel 

met je gebeld, ook als het over niets ging of over iets anders dan onderzoek. Erg gezellig. Ik 

vond het een eer dat je de telefoon (per ongeluk?) opnam toen ik belde en jij beduusd met je 

positieve zwangerschaptest in je hand stond waardoor ik één van de eerste was die wist dat je 

zwanger was! Veel geluk toegewenst. Aafke en Renate, jullie ook bedankt voor al jullie werk 

voordat Esther er was. Inge, ook jij bedankt voor de erg leuke en gezellige samenwerking. 

Dan natuurlijk de mensen die ook direct bij dit onderzoek betrokken waren. Ten eerste 

Karin, ik zou niet weten hoe ik al die mensen had geincludeerd zonder jouw hulp. Dank voor de 

enorme ondersteuning in de logistiek van de studie en voor de nauwkeurige registratie van alle 

gegevens. Esther, Caroline en Laurens, jullie natuurlijk ook bedankt voor hetzelfde werk bij de 

CT colografie arm in het AMC en het ErasmusMC. Ook wil ik de endoscopieafdelingen en alle 

scopisten zelf bedanken die de studiecoloscopieën hebben verricht, in het bijzonder Lisbeth 

Mathus-Vliegen, Kristien Tytgat, Jan Dees, Evelien Dekker en Monique van Leerdam, die 99% 

van alle scopieën voor hun rekening hebben genomen. Zonder jullie hadden we helemaal 

geen studieresultaten gehad, dank voor jullie toewijding aan de studie. Maar poliepen worden 

er ook uit gehaald en beoordeeld. Prof. dr. M.J. van de Vijver en dr. K. Biermann, dank voor 

het beoordelen van die 4,3 meter aan adenomateuze poliepen die in totaal zijn weggehaald. 

Daarnaast wil ik ook alle medewerkers van het Integraal Kanker Centrum Amsterdam (IKA) 

en SBZWN bedanken, in het bijzonder Harriet Blaauwgeers, Jacqueline Reijerink en Hans ‘t 

Mannetje, die ervoor gezorgd hebben dat alle mensen daadwerkelijk werden uitgenodigd. 

Tenslotte wil ik alle mede-auteurs van de verschillende studies bedanken voor alle revisies en 

correcties waardoor de manuscripten in mijn ogen kwalitatief zo goed zijn.

Dan wil ik al mijn collega arts-onderzoekers bedanken, met jullie heb ik een ontzettend leuke 

tijd gehad! Dankzij jullie bewaar ik hele goede herinneringen aan mijn onderzoekstijd. Allereerst 

de Tytgat. Dank dat jullie mijn frustraties hebben willen aanhoren over PIFs en bepaalde tuinen. 

Denny, mijn mede-colo-tje, we zaten een beetje in hetzelfde schuitje. Naast alle gezelligheid 

wil ik je ook heel erg bedanken voor al het voorwerk dat je hebt gedaan voordat ik begon. 

Rogier en Koen, ik kan nog steeds lachen als ik terugdenk aan jullie kantoorhumor. Boney, ik 

heb van je donderdagmiddagverhalen genoten! Tessa, met jou is er altijd leven in de brouwerij. 

De latere Tytgatters, Fraukje, Bram en Noortje, jullie ook bedankt voor de leuke afleiding als 

ik in een schrijfdip zat. De Sultans, Barendse en Search, ik hoop dat we nog vaak limonchello’s 

gaan drinken, gewoon omdat het kan. De snorrenmansen die hierboven nog niet genoemd 

zijn, David, Pim, Maarten en Ketting, dank voor het nat houden van de snor in “de Keet.” Wout, 

Yark, Teaco, Karam, dank voor het nat houden van de bar in dezelfde keet. Alle andere collega 

onderzoekers: Roos, Simone, Frans, Lorenza, Frederike, Joep, Annikki, Femme, Emma, Noor, 
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Willemijn, Esmerij, Charlotte, Dries, Lucas, Liesbeth, Sjoerd, Sanne, Thijs, Nadine en Sascha, 

dank voor jullie collegialiteit. Ook met jullie heb ik het heel leuk gehad. Succes allemaal in 

jullie verdere carrière en ik hoop dat ik iedereen nog vaak binnen en buiten het ziekenhuis 

tegenkom.

Alle vrienden buiten het AMC, jullie hebben voor de noodzakelijke afleiding gezorgd 

gedurende mijn promotietijd en dankzij jullie dacht ik buiten m’n werk niet meer aan darmen 

en participanten. Sjoerd en Michiel, al mijn collega’s kennen jullie van ons wintersporttripje… 

Bas, met jouw woorden “bij een promotieonderzoek word je zelfs betaald om heel veel te 

leren, waarom zou je dat eigenlijk niet doen”, heb je me over de streep getrokken om te gaan 

promoveren. Dank daarvoor.

David en Michiel, een eer dat jullie mijn paranimfen willen zijn, jullie ken ik eigenlijk het beste 

van Curacao. David, behalve een hele leuke gezellige collega, ben je ook een goede vrind. 

Gelukkig blijf je nog even in Amsterdam voordat je naar Leiden vertrekt. Ik weet zeker dat ik je 

nog veel zal blijven zien in de toekomst. Mitch, ik ken maar één iemand met zulke inktzwarte 

humor, enorm geestig. Ook hoop ik jou nog veel te zien de komende jaren.

Tenslotte, lieve pap en mam, Tiets en Allard, jullie ken ik al m’n hele leven. Jullie steunen me 

altijd in alles wat ik doe en door jullie ben ik wie ik nu ben. Veel geluk met Joost, Caryn en de 2 

kleintjes, Floris en Ties. 
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