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Heel veel mensen en organisaties hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit 

proefschrift. 

Allereerst waren er vele mensen met kanker of genezen daarvan bereid deel te 

nemen aan mijn onderzoek. Zij stelden zich openhartig en kwetsbaar op en boden 

daarmee nieuwe inzichten en inspiratie. Ik ben hen daarvoor zeer dankbaar. 

Graag dank ik de leden van de promotiecommissie, prof. dr. P. Fockens, prof. dr. 

D.L. Willems, dr. H.W.M. van Laarhoven, prof. dr. J.M. Bensing, prof. dr. J.A. Roukema, 

prof. dr. M. Deveugele en prof. P.N. Butow, voor hun bereidheid mijn manuscript te 

beoordelen en plaats te nemen in de promotiecommissie. 

Onontbeerlijk en vruchtbaar was de samenwerking met artsen, verpleegkundigen 

en andere medewerkers in de oncologische klinieken van het AMC en het Deventer 

Ziekenhuis. Velen waren ondanks hun drukke bezigheden bereid mee te denken en te 

helpen bij het vinden van patiënten voor mijn onderzoek. In het bijzonder wil ik bedanken 

Erik-Hans Eddes en Marja Voogels-Fuchs (Deventer Ziekenhuis) en Mariëtte Weterman, 

Jean Klinkenbijl, Lukas Stalpers, Caro Koning, Dick Richel, Hanneke van Laarhoven, 

Hanneke Wilmink, Heinz-Josef Klumpen en Pieter Tanis (AMC). Ook Pauline Evers van de 

NFK en diverse verenigingen voor patiënten met kanker waren bij het werven van 

deelnemers zeer behulpzaam. 

In de afdeling Medische Psychologie van het AMC vond en vind ik een aangename, 

inspirerende werkplek. Ellen, een prettiger begeleider en co-promotor had ik me niet 

kunnen wensen. Je gaf me genoeg houvast zonder me iets op te dringen. Je liet me m’n 

gang gaan maar ik kon altijd bij je terecht wanneer ik vast liep. En terwijl ik mijn eigen 

ideeën mocht ontwikkelen bood je ook alternatieve en inspirerende invalshoeken. 

Hanneke, als promotor had je vanaf de zijlijn een brede blik. Jij bewaakte het grotere 

plaatje, liet me nadenken over de relevantie van mijn plannen maar stimuleerde me ook 

om juist onderzoek te doen vanuit nieuwsgierigheid. Intussen verloor je de (schrijfkundige) 

details nooit uit het oog. Ik heb veel van jullie beiden geleerd. 

De interviews en kwalitatieve data-analyse kregen nog meer dimensies dankzij 

ondersteuning van Astrid en waardevolle input van Myra. Jane, jij was als 

onderzoeksassistent tijdens de ‘vignettenstudie’ de enige die écht alles onder controle had 

en tegelijkertijd door de deelnemers op handen werd gedragen: dank je wel daarvoor! 

Petra, al op dag min één zat je klaar om me naar de goede plek én de goede dag te 

verwijzen. Bedankt voor al je hulp en de fijne vriendschap. Jolande en Monique: fijn om 

elke ochtend even bij jullie ‘langs af’ te kunnen gaan. Ook veel dank aan mijn fijne 

kamergenotes: eerst Dounya, daarna Claartje en Arwen en nu al jarenlang Inge en Kirsten. 

Jullie boden gezelligheid, inspiratie, maar ook steun en advies wanneer dat nodig was. Mart 
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en Robert, jullie hebben op verschillende momenten waardevolle bijdragen geleverd aan 

het onderzoek. Bellinda, thank you for providing statistical guidance. Ook Mathilde heeft 

mij in statistisch opzicht erg geholpen. Shaima, dankzij jou kwamen ook mensen met een 

niet-Nederlandse afkomst aan het woord. Alle andere collegae van medische psychologie 

boden inhoudelijke input en een prettige sfeer. 

Het ontwikkelen van video-vignetten bleek onontgonnen terrein en ging niet 

zonder slag of stoot. Liesbeth, het was een groot genoegen om dit proces parallel aan jou 

te doorlopen en hierover samen te presenteren en schrijven. Gelukkig kon ik ook 

vertrouwen op de audio-visuele dienst, in het bijzonder Werner, Simone en Sebastiaan. 

Op acht verschillende locaties in Nederland konden we terecht om patiënten te 

ontvangen. Trudy Wijnschenk, Ria te Winkel, Benno Bonke, Menno Bosscher, Grietha 

Bosma en Anne Stiggelbouts, dank voor jullie gastvrijheid.  

Het AMC netwerk voor kwalitatief onderzoek, de PPI maar ook de redactie en 

commissie wetenschappelijk onderzoek van de NVPO verbreedden mijn horizon. Op al 

deze plekken vond ik aansluiting, expertise en inspiratie. Internationally, being part of the 

Young EACH group has been insightful, fun and very productive. Thank you Gemma, 

Isabelle, Valentina, Anne-Linda, Kim and Peter. Thanks also to R-EACH for offering the 

opportunity to create this network. Thank you Phyllis, for your continuous involvement in 

the project, and for making me feel so welcome at CEMPED and in Sydney during my stay 

there. 

Bedankt, Nina en Diana, dat jullie naast me willen staan tijdens de verdediging en 

in de aanloop daartoe. Maar ook andere vrienden en vriendinnen, en in het bijzonder 

Anke, Irene, Rachel, Hilde, Anne, Marieke, Hester, hun partners en anderen: jullie leefden 

mee en zorgden voor de nodige ont- en inspanning buiten het werk. Frank, bedankt voor 

je grafische adviezen en hulp. Lieve papa en mama, bedankt voor het vertrouwen dat jullie 

in mij stellen en de vrijheid die jullie mij altijd hebben geboden. Lieve Eva, Joost, Wieke en 

schoonfamilie, dank voor de warme en stabiele basis. Marieke en Joost, veel dank voor 

jullie hulp bij het maken van de omslag van dit boekje. 

Lieve Reinier, dankzij jou bleef onderzoek doen en promoveren altijd fijn. Je was 

en bent mijn grootste steun, zoekt oplossingen voor ieder probleem en biedt perspectief. 

Wat ben ik blij dat jij er was én bent! Ten slotte: Vera, dankzij jou is er nu iedere werkdag 

nóg een belangrijke reden om me te verheugen op thuiskomen! 

 


