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Als  achtjarig meisje  leerde  ik  voor  het  eerst  over  statistiek  van mijn  grootvader, Hugo 

Christiaan Hamaker (1905‐1993). Hij had een grote bak met gele en rode kraaltjes en een 

schep met 10 bij 10 gaatjes. Spelenderwijs bracht hij mij daarmee de beginselen bij van 

steekproeven nemen en kansberekening. Zo  leerde  ik dat statistiek  iets  leuks  is  (en niet 

lleen maar moeilijk en ongrijpbaar). Wellicht is het toen allemaal begonnen. a

 
Het vervolg  liet wel een  tijdje op zich wachten. Hoewel het  toeval  in de wetenschap zo 

veel mogelijk moet worden  buitengesloten, was  dit  proefschrift  zonder  toeval  niet  tot 

stand gekomen. Terugkijkend op de zes jaar waarin dit boekje zich langzaam vulde – eerst 

als losse stukjes onderzoek en sinds 2010 als officieel promotietraject – realiseer ik mij dat 

het vooral toevallige ontmoetingen zijn geweest die mij tot dit hier hebben gebracht.  Je 

kunt nog zo veel willen, of nog zo hard werken, maar zonder de juiste mensen kom je er 

iet. Bij een aantal van hen wil ik graag stilstaan. n

 
Carolien Smorenburg – wie had kunnen denken dat er een proefschrift voort zou komen 

uit mijn  terloopse  vraag  in  het  najaar  van  2006  of  je  nog  ideeën  had  voor  “iets” met 

kanker en ouderen. Jouw enthousiasme voor de geriatrische oncologie blijft  inspirerend. 

Maar daarnaast ben jij voor mij een voorbeeld geweest van het soort dokter dat ik wilde 

worden. Jouw vermogen om zonder veel woorden  je betrokkenheid en empathie op een 

patiënt over te brengen vind  ik nog altijd heel bijzonder. Dank  je wel voor  je gulheid en 

lles wat jij voor mij mogelijk hebt gemaakt.  a

 
Professor  Sophia  de  Rooij  –  dankzij  jou  (of  is  het  nu u?)  had  ik  in de  zomer  van  2009 

onverwachts een promotieplan. Eigenlijk kwam ik praten over een ander onderzoek maar 

jij was duidelijk: met al twee gepubliceerde studies binnen de geriatrische oncologie was 

het zonde om met iets nieuws te beginnen. Ik was die dag voor het eerst getuige van jouw 

creativiteit  en  indrukwekkende  vermogen  om  vage  ideeën  om  te  zetten  in  concrete 

onderzoeksvoorstellen: binnen een paar minuten had ik een blaadje vol met plannen. Het 

duurde  even  voordat  onze  wederzijdse  verwachtingen  over  de  invulling  van  onze 

samenwerking op één lijn zaten maar we zijn een goed team geworden. Heel leuk dat ik je 

p de valreep als promotor mag noteren! o

 
Barbara van Munster – wat ben  ik blij dat  jij  je aan mij hebt opgedrongen! Dank  je wel 

voor  al  je  steun,  vertrouwen  en  begeleiding,  voor  je  uitleg  over  de  politiek  van  het 

publiceren en vooral voor  je kritische blik. Jouw vermogen om de vinger te  leggen op de 

zwakke plekken in mijn plannen en artikelen is de kwaliteit van dit proefschrift en van mij 

als onderzoeker zeer ten goede gekomen. Uiteindelijk kregen we er een “methodologically 
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impeccable”  van  een  reviewer  voor  terug,  een  compliment  dat  vooral  jou  toekomt.  Er 

ggen nog diverse plannen op de plank en ik verheug mij op onze verdere samenwerking.  li

 
Professor Marcel Levi – dank u wel dat u deze promotie mogelijk heeft gemaakt. Hoewel 

uw  naamverbintenis  met  dit  proefschrift  aanvankelijk  vooral  praktische  redenen  had, 

realiseerde  ik  mij  pas  later  hoe  betrokken  u  bent  bij  de  discussie  over  (te  lang) 

doorbehandelen vs onderbehandelen.  Ik verheug mij erop die discussie op 30 november 

oort te zetten. v

 
Ik wil graag alle  leden van de  leescommissie hartelijk bedanken voor hun bereidheid dit 

anuscript inhoudelijk te beoordelen en te opponeren.  m

 
Bij  het  opstellen  van  een  lijstje  met  mede‐auteurs  besefte  ik  mij  pas  met  hoeveel 

verschillende mensen ik heb mogen werken: het bleken er uiteindelijk 44 te zijn! Allemaal 

heel  veel  dank  voor  de  prettige  samenwerking.  In  het  bijzonder wil  ik  noemen:  Judith 

Jonker, oud‐collega, sparring partner, mede‐auteur en vriendin: het is leuk hoe we al deze 

aspecten hebben weten  te  combineren. Dat er nog vele gezellige etentjes, onderzoeks‐

projecten  en  nieuwe  inzichten mogen  volgen!  Esther  Bastiaannet,  ik  kon  aanvankelijk 

moeilijk geloven dat  iemand  zo  zonder dubbele agenda wetenschap kon bedrijven. Het 

was me een waar genoegen om met je samen te werken en ideeën uit te wisselen. To be 

continued...? Alinda Vos: wat  heb  jij hard  gewerkt  voor  die  review,  daar  kan  ik  je niet 

genoeg  voor  bedanken.  Je  bent  een  groot  talent  en  ik  ben  heel  benieuwd  waar  dat 

allemaal  toe  gaat  leiden.  Johanneke  Portielje,  ik  hoop  op  nog  vele  stevige,  vruchtbare 

discussies  en  samenwerkingsprojecten  binnen  en  buiten  GeriOnNe.  Ook  wil  ik  Bianca 

Buurman  en  alle  medewerkers  van  de  DEFENCE  studie  bedanken  voor  het  mogen 

gebruiken  van  hun  data,  evenals  Caroline  Seynaeve,  Elise  van  Leeuwen,  Harm  van 

interen, Steffen de Groot en alle medewerkers van de OMEGA studie.  T

 
Ja

 
n Willem Broek – heel veel dank voor de prachtige lay‐out! Ben er superblij mee. 

Voor alle leden van de special interest group Geriatrische Oncologie: het ontwikkelen van 

een geriatrische visie op oncologische zorg en deze naar buiten brengen blijkt niet altijd 

eenvoudig maar  samen  staan we  sterk! Het  is  elke  keer weer  leuker om  daarover  van 

gedachten te wisselen. Dank daarvoor, en dank ook voor jullie input bij de review over de 

voorspellende  waarde  van  het  CGA.  Dr.  Huub  Maas  –  als  partner‐in‐crime  in  de 

geriatrische oncologie ben je steeds aan de zijlijn aanwezig geweest. Dank je wel voor het 

geven van het goede voorbeeld! Ons artikel is er niet echt van gekomen dus bij deze nog  
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maar eens een porretje. Truus Schuurman –  in 2003 was  jij als mijn zaalsupervisor  in het 

Slotervaartziekenhuis het bewijs dat een pittig karakter en hoge hakken prima samengaan 

met de zorg voor kwetsbare ouderen.  Ik vind het heel  leuk dat wij elkaar nu via de SIG 

eer tegen zijn gekomen.  w

 
Dr. Victor Umans – zonder de stimulans om (toch enigszins tegen mijn zin) in 2006 met dat 

case‐report  over  het  Eisenmenger  syndroom  aan  de  slag  te  gaan,  waren  mijn 

wetenschappelijke  ambities  waarschijnlijk  in  hun  winterslaap  verzonken  gebleven. 

Grappend zei ik toen dat als er ooit een proefschrift zou komen u een eervolle vermelding 

verdiende maar ik denk niet dat één van ons in die mogelijkheid geloofde. Bij dezen wil ik 

 nogmaals heel hartelijk danken voor dat zetje richting onderzoek. u

 
Mijn (oud)collega’s uit het Medisch Centrum Alkmaar en het AMC: het was fijn om altijd 

gezelligheid te vinden als ik langskwam voor een afspraak of om statussen in te zien. Dank 

 wel daarvoor!  je

 
Dan al mijn collega’s in het Diakonessenhuis: wat heb ik het getroffen! Prettige collega’s, 

goede sfeer, een geweldig team om in te werken… Wat wil een mens nog meer? Richard 

Faaij, ik heb veel respect voor de ruimte die jij mij het gegeven om me te bemoeien met 

“jouw  kindje”.  Dank  je  wel  voor  al  je  flexibiliteit  die  het  voortzetten  van  mijn 

promotietraject  mogelijk  heeft  gemaakt.  Meike  Prins,  ooit  mijn  coassistent,  toen 

vriendinnen  geworden,  nu  mijn  collega  en  wie  weet  volgend  jaar  ook  mijn  maat:  ik 

verheug  mij  bijzonder  op  onze  samenwerking  in  het  uitbouwen  van  ons  geriatrisch 

centrum midden‐Nederland. Peter Thunnissen, René van der Griend en Daan ten Bokkel 

Huinink:  doen  jullie  mee?  Frans  Boerenboom,  Bas  van  Tuyl  en  Apollo  Pronk:  op  het 

snijvlak van  jullie specialismen en het mijne  ligt een goudmijn aan onderzoeksvragen.  Ik 

verheug mij op de kans om dit samen verder te verkennen. Femke Meulendijks, Patricia 

Hamers,  Lizelot(t)e  van Beek: heel  leuk om het  stokje nu aan  jullie door  te geven! Rob 

Gallas,  jij  verdient  een  speciale  vermelding:  jouw  overtuiging  dat  het  voor  mij  niet 

haalbaar zou zijn om starten als vrijgevestigde te combineren met promotieonderzoek, is 

uitermate  prikkelend  geweest  en mijn wens  jouw  ongelijk  te  bewijzen  heeft mij  door 

eerdere moedeloze momenten heen geholpen. m

 
Bij de verdediging van mijn proefschrift word ik bijgestaan door mijn paranimfen: Nadine 

Vieleers  en  Karen  Farrington.  Lieve Nadine  –  het was  geen  vriendschap  op  het  eerste 

gezicht toen wij elkaar ontmoeten tijdens de  introductieweek van geneeskunde  in 1996. 

Gelukkig  bleken  onze  cultuurverschillen  prima  overbrugbaar  door  een 

gemeenschappelijke  interesse  in  reality  series  en ATWT  en  je bent  een  van mijn beste 

238 



Acknowledgements (Dankwoord) 

239 

vriendinnen geworden. Het blijft voor mij bijzonder dat jij lang voordat ik het wilde horen 

al besloten had dat geriatrie het beste bij mij paste. Ik geloof nog steeds niet dat  ik daar 

zelf ooit aan gedacht zou hebben. Zonder  jou was er voor mij geen geriatrie geweest en 

dus ook geen geriatrische oncologie: dat alleen zou reden genoeg zijn geweest om  je  te 

vragen mijn paranimf te zijn… Lieve Karen – in gedachten zie ik ons nog zitten (eind 1995) 

bij  jou  op  de  bank,  papieren  op  schoot,  rode  pen  in  de  hand,  geconcentreerde 

(gepijnigde?)  blik,  krassend  in  elkaars  werkstukken.  Elke  drie  weken  moesten  wij  vijf 

A4tjes  volschrijven over een antropologisch boek en dus hebben we heel wat  keren  zo 

gezeten. Samen met jou leerde ik de lol van het schrijven en aangezien onze docent vooral 

keek naar het uiterlijk van het werkstuk, verdien  jij veel van de eer van alles wat  ik toen 

geleerd  heb.  Om  die  reden,  en  alles  wat  we  in  de  17  jaar  vriendschap  erna  hebben 

gedeeld,  wilde  ik  graag  dat  jij  mijn  paranimf  zou  zijn.  Dank  jullie  beiden  voor  jullie 

riendschap en steun, en natuurlijk ook de hulp bij het maken van de stellingen.  v

 
Twee  andere  vriendinnen mogen  hier  niet  ontbreken:  Karien  Hoogenboezem  –  in  alle 

drukte  van  opleiding,  stages,  onderzoek  en werk  ben  jij met  je  gezin  al  vele  jaren  het 

rustpunt. Na zo’n weekje kletsen, spelletjes spelen en knuffelen met mijn neefjes kan  ik 

weer met nieuwe energie aan de slag. Het  is heerlijk een plek  te hebben waar  ik mij zo 

welkom weet. Anneke Geel – it’s so great to have my friend of over 25 years here for this 

occasion. Thank you so much for coming! I just realized that the day of my defense will be 

the first time that all four of my oldest friends are together  in one place. Makes the day 

xtra special… e

 
Voor mijn ouders:  jullie  zijn een prachtig bewijs dat  leeftijd niets  zegt over hoe oud  je 

bent. Dank  je wel  voor  alles wat  jullie me hebben meegegeven. Het  voelt  goed om  te 

weten dat  ik altijd op  jullie kan rekenen. En natuurlijk ook bedankt voor de hulp met de 

Nederlandse samenvatting. Jasper, het was zo  fijn op te groeien met  iemand zoals  jij als 

grote broer. Dat zou ik ieder meisje gunnen. Lief dat je vanuit Lagos komt om erbij te zijn. 

_   _   _   _   _   _ 

 

 

Een promotie lijkt een afsluiting. Dat is het ook wel, natuurlijk. Maar er liggen nog zoveel 

onbeantwoorde vragen … Hoe meer we kunnen, des te prangender wordt de vraag of we 

dat ook moeten  inzetten, en  zo  ja, wanneer en bij wie. Alle  reden voor mij om door  te 

gaan met onderzoek. Wie doet er mee? 


