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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Preventive rehabilitation in patients treated with chemoradiation for advanced
head and neck cancer

van der Molen, L.

Publication date
2011

Link to publication

Citation for published version (APA):
van der Molen, L. (2011). Preventive rehabilitation in patients treated with chemoradiation for
advanced head and neck cancer. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].
Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis.

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:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/preventive-rehabilitation-in-patients-treated-with-chemoradiation-for-advanced-head-and-neck-cancer(72622666-d697-40bb-bd91-5d788af052ee).html


Dankwoord

195dankWoord



196

Dankwoord

Na 7 jaar VWO, 4 jaar HBO logopedie en vervolgens een 2-jarige Master Linguïstiek werd het de 

hoogste tijd om eens fulltime aan het werk te gaan. Op beide stageplekken kreeg ik een vaste 

aanstelling aangeboden, wat betekende dat ik vanuit Amsterdam heen en weer naar Hoorn 

ging voor het begeleiden van een bovenbouw (auti-)klas en naar Lelystad voor het logopedisch 

begeleiden van verpleeghuispatiënten. Echter, na 2 jaar viel mijn oog op een vacature in het 

vakblad voor logopedisten (Lo&fo), waarin stond dat het NKI-AVL - nooit eerder van gehoord – op 

zoek was naar een klinisch onderzoeker, bij voorkeur met een logopedische achtergrond. Na deze 

vacature eerst doorgestuurd te hebben aan mijn ‘taalkunde’ vriendinnetjes, die (meer dan ik) iets 

met hun Master Linguïstiek wilden doen, kwam ik er al snel achter, dat dit onderzoek toch meer 

in mijn straatje paste. Onder het mom van ‘baat het niet dan schaadt het niet’ besloot ik te gaan 

solliciteren op de vacature die bij navraag weer online was. Het resultaat ziet u hier…! 

In juli 2006 begon mijn avontuur als onderzoeker. Totaal onbekend in het onderzoekswereldje 

– nooit eerder een verdediging meegemaakt – en als vreemde eend in de bijt tussen alle 

artsonderzoekers, bleek de beslissing om te solliciteren uiteindelijk de beste stap tot nu toe te 

zijn. Het onderwerp bleek mij op het lijf geschreven. De combinatie van patiënten behandelen 

en onderzoek doen bleek voor mij een ‘gouden’ combinatie en ik kreeg zelfs plezier in het 

presenteren op nationaal en internationaal niveau. Ik ben dan ook dolblij dat ik na het behalen 

van mijn doctorstitel in het NKI-AVL kan blijven werken als logopedist-onderzoeker-coördinator!

Tja, dat krijg je als je ruim 5 jaar over je (parttime) onderzoek doet. Dan zijn er een heleboel 

mensen die je gedurende dit promotietraject hebt leren kennen en die op de een of andere manier 

betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit proefschrift (ook als ze dit zelf wellicht niet 

in de gaten hebben gehad). Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit proefschrift ben ik 

dankbaar. Een ‘aantal’ personen wil ik graag in het bijzonder noemen.

Mijn hooggeleerde promotor, prof. dr. f.J.M. Hilgers. Beste frans, al ruim 5 jaar functioneer ik als 

promovendi onder jouw ‘vleugels’. Al vanaf het begin bleek je erg toegankelijk. Zeg maar ‘je’ en 

‘frans’; de telefoon opnemend met: “Ja, met mij” en dan nog alle mailtjes waarin regelmatig een ;-) 

te zien was, geeft al aan hoe laagdrempelig het contact met jou was. Al in meerdere dankwoorden 

vermeld, maar ook ik denk dat ik mij geen betere promotor kon wensen. Binnen 24-uur – en dat 

is ruim genomen – komt er een reactie op mail of is een manuscript/artikel weer kritisch bekeken. 

Daarnaast ken ik maar weinig personen die zoveel enthousiasme uitstralen voor het doen van 

klinisch onderzoek binnen de hoofd-halskankerpatiëntenpopulatie. Ook de pro-logopedie 

instelling hebben ervoor gezorgd dat eigenlijk alles mogelijk was – mits goed beargumenteerd ;-) 

– en dat je me eigenlijk alles toevertrouwde. Het geven van cursussen en presentaties over de hele 

wereld, het begeleiden van studenten, het coördineren van buitenlands bezoek, mijn aanstellen 
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als coördinator van het recent opgezette hoofd-halsrevalidatieprogramma om te waarborgen dat 

ik ook na mijn promotie zou blijven. frans, door jouw onvoorwaardelijke vertrouwen, ben ik in de 

loop van de tijd – vol zelfvertrouwen – onder jouw vleugels uitgekropen. Dit stukje tekst is eigenlijk 

onvoldoende om aan te geven hoe dankbaar ik je daarvoor ben!

Mijn hooggeachte copromotor, dr. M.A van rossum. Lieve Maya, zonder jou zou dit onderzoek 

er helemaal niet zijn geweest. Jij hebt het hele protocol geschreven en er toen al de uniekheid en 

het belang voor de patiënten in gezien. Wat ben ik blij dat jij de logopedische behandelingen niet 

zelf uit wilde voeren en dat jij voorstelde er een promotieonderzoek van te maken! En wat was ik 

blij toen jij mij belde met de mededeling dat ik het was geworden. Een PhD project dat uiteindelijk 

heel goed bij mij bleek te passen, maar vooral door jouw goede begeleiding, wetenschappelijke 

kennis, luisterende oor, vele geduld, goede feedback en het vertrouwen dat jij in mij had, en ook 

regelmatig uitsprak. Dit zorgde ervoor dat ik meer en meer in het onderzoek groeide en dat ik zelfs 

plezier begon te krijgen in het netwerken en presenteren. Maya, jouw input is van onbeschrijfbaar 

belang geweest. Steeds weer werden de stukken scherper en duidelijker wanneer jij jouw kritische 

oog over de tekst had laten gaan; zelfs in het Nederlands! Ik heb ontzettend veel waardering voor 

je en ik ben blij dat je van begeleider mijn copromotor bent geworden. Oja, nog 1 ding: ”Je bent 

verre van aut…. ;-)!”

 

De leden van de promotiecommissie, prof. dr. S. van der Baan, prof. dr. A.J.M. Balm, prof. dr. 

H.A.M. Marres, prof. dr. J.L.N. roodenburg, prof. dr. M. Verheij en prof. dr. E.C. Ward, wil ik graag 

bedanken voor de tijd die u allen heeft vrijgemaakt voor het lezen, beoordelen en het voorzien van 

commentaar ter verbetering van de uiteindelijke versie van dit proefschrift. Professor E.C. Ward, 

Dear Liz, thank you very much for all the time you spend on the revision of my manuscript and for 

your kindness to be a member of the promotion committee! 

Dr. C.r.N. rasch, Beste Coen, jouw kritische blik is bij alle artikelen erg waardevol gebleken. Waar 

wij soms door het vele herschrijven de rode lijn waren ‘verloren’, bracht jij ons weer terug naar de 

daadwerkelijk opzet. Jouw specialistische kennis met betrekking tot de radiotherapie – in dit geval 

de chemoradiatie – en het opzetten van het dose-effect artikel, hebben dit proefschrift in grote 

mate positief beïnvloed. Hartelijk dank voor deze fijne en leerzame samenwerking. 

Dr. L.E. Smeele, Beste Ludi, heel erg bedankt voor je inzet en tijdsinvestering – regelmatig onder 

tijdsdruk – bij de 2 projecten die we samen hebben gedaan/ doen. Jouw kennis betreffende de 

kaak, is voor mijn promotieonderzoek van veel toegevoegde waarde geweest. Dit project is nu 

positief afgerond en die in Haarlem, daar werken we aan! 
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L.M. Burkhead-Morgan, Dear Lori, thanks for sharing your knowledge about swallowing research 

in the Head and Neck Oncology field with me. You are a wonderful person and I loved the time 

we spend in Augusta!

Medeauteurs en studentonderzoekers: Annemieke Ackerstaff, Iris Duinmeijer, Kim van Geemen, 

Wilma Heemsbergen, Hermelinde Huiskens, Irene Jacobi, rianne de Jong, Valesca retèl en rob 

van Son. Ik wil jullie bedanken voor jullie bijdrage aan manuscripten en de samenwerking bij 

artikelen.

Het doen van klinisch onderzoek is niet mogelijk zonder hulp van anderen. Graag wil ik hierbij 

alle medewerkers van het NKI-AVL bedanken die hierbij een bijdrage hebben geleverd: 

verpleegkundigen van afdeling 5c, secretariaat 5e etage, polikliniekmedewerkers balie 2, hoofd-

halsverpleegkundigen, medewerkers Centrale Kanker Bibliotheek (in het bijzonder Suzanne 

Bakker), audiovisuele dienst van het NKI-AVL, medewerkers Service Centre, afdeling radiologie 

(in het bijzonder Ingrid Veldema en Ciska Modderman), afdeling radiotherapie, afdeling Nucleaire 

Geneeskunde – radiologie (in het bijzonder renato Valdés-Olmos en Michiel Sinaasappel), 

trialbureau en afdeling Statistiek (in het bijzonder Harm van Tinteren). 

Natuurlijk wil ik voornamelijk alle (oud-)medewerkers van de afdeling Hoofd-Hals Oncologie en 

Chirurgie bedanken voor hun medewerking, betrokkenheid en geïnteresseerdheid. Wat is het fijn 

om binnen deze specialisatie te werken! Ik krijg nog steeds een warm gevoel als ik op de ‘KNO-

gang’ loop. Ook de teamuitjes zijn gedenkwaardig, dus… wanneer gaan we weer zeilen?

Het doen van klinisch onderzoek is ook niet mogelijk zonder patiënten. Ik wil alle patiënten die 

hebben meegewerkt aan dit onderzoek dan ook ontzettend bedanken. Mede dankzij jullie inzet, 

worden nu alle patiënten voorafgaande aan de chemoradiatie gezien door de logopedist voor 

preventieve oefentherapie! 

Ook het opzetten en coördineren van een hoofd-halsrevalidatie (HHr) programma kun je niet 

zonder een team van enthousiaste collega’s. Lieve HHr teamleden (en Aafke Donker), heel veel 

dank voor jullie inzet en betrokkenheid bij het ontwikkelen en implementeren van dit programma. 

In het bijzonder wil ik Annemiek L’Ortye noemen. Door haar specifieke kennis op het gebied van 

de revalidatiegeneeskunde heeft dit programma een sterke basis gekregen. Annemiek, jammer 

dat onze samenwerking binnenkort gaat stoppen! 

Lieve Marion van Zuilen en Henny Buis. Wat fijn om zulke fijne en goede personen op het 

secretariaat te hebben. Niets is te veel en er komt altijd een antwoord. Wat zouden we toch zonder 

jullie moeten!
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Daarnaast wil ik alle logopedisten bedanken die vele uren hebben willen luisteren naar mijn 

stemopnames. Dank jullie wel voor al het geduld en alle bereidwilligheid. Lieve Corina, ook nog 

bedankt voor je tijd en kennis rondom het behandelen van TLE patiënten en Viviënne en Marika 

voor het meekijken bij het maken van röntgenslikvideo’s in Leiden.

Mijn oud-logopedie collega’s Eeke Hallo, Pauline Lansdaal en rianne Polak wil ik bedanken voor 

de fijne samenwerking, het meedenken en het meekijken betreffende mijn onderzoek. Lieve Eeke, 

wat hebben we een lol gehad in Canada! Jammer dat we geen directe collega’s meer zijn, maar 

onze vriendschap blijft!

Mijn huidige collega-(arts)onderzoekers. Lieve Cindy van den Boer, Oscar Brouwer, renee 

Clapham, Elin Derks, rosa Djajadiningrad, Mila Donker, Caroline Drukker, Danny Evers, Irene 

Jacobi (tevens paranimf), Bas Koolen, Wouter Lodder, Laura Mertens, Boj Mirck, Eva Schaake, 

rob van Son, Jurriën Stiekema, Jacqueline Timmermans, Hidde Veenstra, Caroline Verhagen, 

ronni Wessels en Maarten Wildeman. Heel veel dank voor de gezelligheid de afgelopen jaren. Het 

hebben van leuke collega’s maakt het (onderzoeks)leven een stuk aangenamer! Onze verhuizing 

naar het A-gebouw is niet zonder slag of stoot gegaan, maar desondanks op naar nog vele 

gezellige lunches – na mijn verdediging ga ik weer eens mee – vrijmibo’s, taartmomenten en nog 

vele mooie promoties die zullen volgen! Enuh, lieve Cin, samen sporten, werken op de KNO én op 

1 kamer; ik zeg: “de hoogste tijd voor een gezamenlijk congres!”

Ook de onderzoekers die het onderzoeksleventje inmiddels hebben verlaten, wil ik bedanken. 

Lieve Tjeerd Aukema, Ewout Courrech Staal, remco de Vries, Niels Graafland, Petra Jongmans, 

Ingrid Kappers, Annemarijn Kreeft, Joost Leijte, Philip Meijnen, Hester van Monsjou, Iris van der 

Ploeg, Maartje van rijk, renske Scheenstra, Marieke Straver, Maurits Swellengrebel, Matthijs 

Valstar, Lenka Vermeeren, ronald de Vreeze en Karel Zuur. De eerste jaren van mijn onderzoek 

zijn mede dankzij jullie voorbij gevlogen! 

Het huidige logo-team: Merel Latenstein en Anne Kornman (tevens paranimf). Lieve Merel en 

Anne, wat zijn de hoofd-halskankerpatiënten bij jullie in goede handen! Ik ben heel erg blij dat ik 

mij binnen jullie team mag scharen. Op naar nog vele gezellige, leerzame, uitdagende logo-jaren!

Lieve sportvrienden. Mijn teamgenoten van handbalvereniging SV Zeeburg te Diemen wil ik graag 

bedanken voor de gezellige en sportieve afleiding van de afgelopen jaren. Maareh, gaan we dit 

jaar weer eens voor het kampioenschap? 

Mijn hardloopvrienden van VHS wil ik niet alleen bedanken voor de stimulerende en uitdagende 

onderlinge concurrentie, maar ook voor de gezelligheid, de gezamenlijke trainingen in het 

Vondelpark of Amsterdamse Bos en wedstrijden. Dit en de inzet en betrokkenheid van vooral 
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onze trainer remco Spigt, hebben er voor gezorgd dat ik enigszins verslaafd ben geraakt aan het 

hardlopen. Niet alleen goed voor de conditie, maar het bleek ook een fijne afleiding te zijn na een 

dag (goed) onderzoek doen.

Mijn lieve, betrokken familie – de De Boertjes en de Van der Molentjes – wil ik bedanken voor 

de eeuwige geïnteresseerdheid en onvoorwaardelijke steun. Velen hebben geen idee wat ik de 

afgelopen jaren nu precies allemaal heb gedaan – behalve dat ik altijd in het buitenland zat – maar 

ondanks dat bleven ze erop vertrouwen dat het allemaal wel goed zou komen. 

Lieve Mara. Wat fijn dat jij de lay-out van mijn boekje op je wilde nemen. Zonder jouw creativiteit 

en behendigheid had dit proefschrift er nooit zo mooi uitgezien. Ik ben je hier heel dankbaar voor.

Lieve oud-studiegenootjes van Hogeschool Windesheim en de UvA: Elske Bolk, renate Bosgoed, 

Carla Geurts, Minke Greupink, Manon van Yperen-Schrijnemaekers, Ilona Silderhuis en Sipkje 

Spijksma-van der Schaaf. Bedankt voor onze mooie vriendschap, die mede door onze gedeelde 

passie voor het vak logopedie, is ontstaan. Ik koester alle gezellige avondjes, weekendjes weg, 

sauna dagjes en jullie betrokkenheid! Ik hoop dat onze vriendschap nog lang zal blijven bestaan. 

Mijn allerliefste vriendinnetjes: Bien, Daan, Door, fem, Keet, Klaas, Marg en Meriek.

Wij sparen geen geld, wij sparen herinneringen… en ik hoop dat wij dit nog vele jaren zullen doen! 

Mede dankzij de gezellig weekendjes weg, onvergetelijke vakanties, ‘kippenhok’ (borrel)avonden 

en vele kopjes thee – met veel chocolade – hebben jullie mij door de regelmatig hectische perioden 

heen gesleept! Ik ben zo dankbaar dat ik zulke lieve vriendinnetjes om mij heen mag hebben. 

Chica’s, ik zou niet weten wat ik zonder jullie zou moeten!

Mijn paranimfen Keetie Sijm, Irene Jacobi en Anne Kornman.

Lieve Keet, onze wegen kruisten elkaar toen we slechts 6 jaar oud waren en dat is uitgegroeid 

tot een zeer hechte vriendschap. Ondanks jouw totaal andere vakgebied, staan we op dezelfde 

manier in het leven. Jouw oprechtheid, vertrouwen, geïnteresseerdheid – volgens mij ben jij een 

van de weinigen die daadwerkelijk weet waar mijn promotieonderzoek over gaat – is me zeer 

dierbaar en ik hoop dat de kleine nog even blijft zitten en dat jij de 4e naast mij staat! 

Lieve Irene, als postdoc kwam jij alweer ruim 3 jaar geleden bij mij op de kamer zitten. Wat heerlijk 

om iemand op de kamer te hebben met ‘akoestische kennis’, iemand die de nodige hulp kon 

bieden betreffende de statistiek, die voor verhelderende discussies zorgde en die altijd een 

luisterend oor bood. In deze 3 jaar heb ik je leren waarderen om je kritische blik, maar ook om je 

droge humor. Daarnaast waren de congresbezoeken een stuk aangenamer met zo’n leuke collega 
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als jij erbij! Wat heerlijk dat wij deze tripjes konden combineren met onze beider passie voor het 

duiken. Wat fijn dat jij mijn paranimf wil zijn!

Lieve Anne, wat fijn dat jij stand-by wilt staan op 4 november! Als directe collega, maar ook 

door ons contact buiten heb NKI-AVL, ben ik je als persoon enorm gaan waarderen. Je hebt 

ongekende kwaliteiten – die je zelf niet altijd  ziet – waar ik nog veel van kan leren. Hopelijk zal de 

vriendschap die tussen ons is ontstaan, nog heel lang voortduren en daarom ben ik heel blij dat jij 

mijn (enigszins illegale 3e) paranimf wil zijn! 

Mijn veilige thuishaven: pap en mam, Mir en rogier; Mats en Stan en Jur. 

Wat is het fijn om uit zo’n warm en gezellig gezin te komen! Dat besef ik elke dag en daarom wil ik 

dit boekje aan jullie opdragen. 

Lieve pap en mam, jullie hebben er voor gezorgd dat ik kon gaan studeren. Anders was dit 

proefschrift er misschien wel nooit geweest. Door altijd een luisterend oor te zijn, mij altijd 

te stimuleren te doen waar ik mij goed bij voelde, mij altijd bij te staan en daarnaast een 

onvoorwaardelijk vertrouwen in mij te hebben, maakt mij (grotendeels) tot de persoon die ik nu 

ben. Daar ben ik jullie zeer dankbaar voor! 

Lieve zus, ik ken niemand die zo betrokken, zorgzaam en attent is als jij. Telkens als het even tegen 

zat, lag er weer een lief kaartje op de mat om me even een hart onder de riem te steken. Wat deed 

mij dat goed! 

Lieve rogier, al vele jaren zit je bij de familie en ik ben je inmiddels echt als een ‘broer’ gaan zien 

(gezien je krullen zou dat ook heel goed kunnen ;-). Bedankt voor je gezelligheid, je humor en je 

betrokkenheid! 

Lieve Mats en Stan, jullie zijn mijn lievelingsneefjes! Als jullie dit eindelijk kunnen lezen, weten jullie 

waarschijnlijk weinig meer van deze periode af. Misschien herinneren jullie je alleen nog dat als 

tante Lies terug kwam uit het buitenland, ze meestal wel een paar nieuwe schoenen meebracht. 

Lieve neefjes, ik hoop dat als jullie groot zijn, jullie nog net zo ongedwongen in het leven staan als 

nu. 

Lieve broer, wat fijn dat we de afgelopen jaren dichter naar elkaar toe zijn gegroeid. Ik ben er ook 

achtergekomen dat we toch wel heel erg op elkaar lijken. Jur, ik ben trots op je!

Ten slotte, allen die ik vergeten ben en die op wat voor manier dan ook voor afleiding hebben 

gezorgd…DANK!




