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Dankwoord 

De laatste pagina’s van dit proefschrift zijn gereserveerd voor wellicht het meest gelezen 

gedeelte van het proefschrift: het dankwoord. Ik wil iedereen die op welke wijze dan ook 

een bijdrage heeft geleverd aan dit proefschrift hartelijk bedanken. Een aantal personen 

wil ik hieronder noemen: 

 

Allereerst dank aan alle vrouwen die zich belangeloos voor dit onderzoek hebben ingezet. 

Meer dan 400 vrouwen hebben zich één- of tweemaal door de dikke stapel vragenlijsten 

en cognitieve tests heen gewerkt, en velen doen ook voor een derde keer mee aan het 

vervolg van dit project. Dit proefschrift is volledig gebaseerd op de informatie die zij 

hebben verstrekt. Daarnaast ben ik dank verschuldigd aan vele artsen en research-

verpleegkundigen in een groot aantal ziekenhuizen die het onderzoek aan hun patiënten 

hebben geïntroduceerd, en aan medewerkers van het Datacentrum Heelkunde van het 

LUMC in Leiden, die de inclusie van patiënten in de studie soepel lieten verlopen. 

 

Frits van Dam, promotor en grondlegger van de onderzoekslijn waar deze studie deel van 

uitmaakt, dank voor je kritische blik en je altijd snelle reactie op mijn manuscripten. Ik heb 

veel van je geleerd, ook over hoe het eraan toe gaat in de wetenschap. Sanne Schagen, 

copromotor en dagelijks begeleider, bij jou kon ik altijd binnenlopen. Jij weet voor 

allerhande problemen elegante en praktische oplossingen. Dank ook voor de ruimte die je 

gaf om mijn eigen ideeën in de artikelen te verwerken. Onze samenwerking heeft tot 

mooie publicaties geleid. Willem Boogerd, copromotor, dank voor je betrokkenheid, hoe 

druk het werk in de kliniek ook was. Dankzij jou hield ik ook feeling met de klinische 

neuropsychologie. 

 

Prof. dr. E.H.F. de Haan, Prof. dr. E.J.T. Rutgers, Prof. dr. J.G.M. Klijn, Prof. dr. N.K. 

Aaronson, Prof. dr. B.A. Schmand en Prof. dr. S. Rodenhuis, leden van de promotie-

commissie, dank dat jullie in de commissie zitting wilden nemen en het proefschrift wilden 

beoordelen. 
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Dr. Caroline Seynaeve, Dr. Louk Beex, Dr. Sabine Linn, Prof. dr. Hans Nortier en Prof. dr. 

Cornelis van de Velde, mede-auteurs van de artikelen. Dank voor jullie commentaar op de 

soms talrijke versies. Jullie klinische blik was onmisbaar. Chad Gundy en Hilde Huizenga, 

dank voor jullie onmisbare adviezen over statistische analyses. 

 

Marieke Sikkes, Elisabeth Verheijen, Elke Eggens, Sarai van Dijk, Barbara Drijber, Joyce 

Allart, Ilse Zondervan, Mari-Lou de Roode en Florien Boele, studenten op dit project, 

hartelijk dank voor het verzamelen van data en het schrijven van jullie literatuur- en 

onderzoeksscripties. Elke, jouw onderzoek heeft geleid tot een mooie publicatie! 

 

Marion Weevers, Suzanne Leering, Tineke Danhof, Sietske Sikkes, Annemarie van Nuland, 

Astrid Klinkenberg en Marianne Kuenen, onderzoeksassistenten, dankzij jullie 

professionele werkwijze kon ik jullie met een gerust hart op de patiënten en 

controlepersonen afsturen. Marianne, dankzij jouw speurwerk en doorzettingsvermogen 

hebben wij vrijwel alle deelnemers inmiddels weer bereikt voor de vervolgstudie. 

 

Beste collega’s van de afdeling Psychosociaal Onderzoek en Epidemiologie, jullie zorgen 

voor een altijd plezierige sfeer op de afdeling. Kirsten Douma, inmiddels ex-collega, 

Chantal Lammens, Sandra van den Belt en Anouk Pijpe, jullie zaten in dezelfde fase van 

het promotietraject, ik heb veel profijt gehad van jullie tips en suggesties. Chantal en 

Kirsten, ons lees- en spuiclubje heb ik als zeer waardevol ervaren. Mijn opeenvolgende 

kamergenootjes, Baudewijntje Kreukels, Anke Nooijen, Eric Vermeulen en Willem 

Eijzenga, dank voor het delen van allerlei lief en leed, werkgerelateerd en privé.  

 

En nog een woord van dank voor familie, vrienden en kennissen. Dank voor jullie interesse 

in de voortgang van de studie. Jan Willekens en Machteld Hoeve, trouwe vriend en 

vriendin sinds vele jaren, ik ben superblij dat jullie als paranimf aan mijn zijde willen staan 

bij de verdediging van dit proefschrift. Jullie vriendschap betekent veel voor mij.  

 

Rode Kruisers en SIGMA maatjes, door jullie ben ik in blijven zien dat al dat gedenk en 

geschrijf leuk is, maar dat het in geval van nood op handelen aankomt! Dank voor de 

gezellige hulpverleningen, oefeningen en herhalingslessen.  
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Gerbrand en Annemiek, broer en zus, dank voor jullie betrokkenheid bij werk- en privé 

zaken. Annemiek, dank voor het verbeteren van mijn Engels van de Introductie en 

Discussie van het proefschrift, en voor de gezellige verblijven in Lansing, Michigan. Papa 

en mama, ik ben blij dat jullie deze dag in redelijke gezondheid mee kunnen maken, na 

alles wat er de afgelopen jaren gebeurd is. Over een paar weken staan jullie in het 

zonnetje bij jullie 50-jarig huwelijksfeest! 

 

En tot slot, lieve Eric, jou wil ik in het bijzonder bedanken. Dank voor je liefde en 

vertrouwen, voor je mentale en praktische steun, en voor nog veel meer. Je steun was 

onmisbaar voor het klaren van deze promotieklus. Dank ook voor het maken van de 

omslag van dit boekje. Hij is prachtig geworden!  




