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DANKwoorD

Vele mensen hebben bijgedragen aan het proefschrift wat nu voor u ligt. Ik wil iedereen 

bedanken die mij op wat voor manier dan ook heeft gesteund. 

Mijn hooggeleerde promotor, prof. dr. A.J.M. Balm, 

Gedurende mijn promotie nam het onderzoek naar hoofd-halsmelanomen een belangrijk deel 

in van dit proefschrift. Ik was dan ook erg verheugd dat u mijn promotor wilde zijn. Hoewel 

ik niet meer fulltime in het NKI-AVL werkzaam was, vond ik de samenwerking altijd prettig 

en wist u mij zeker te enthousiasmeren en scherp te houden. Tijdens korte besprekingen, als 

ik even in het ziekenhuis was, werd de planning doorgenomen. Ik hoop dat we elkaar in de 

toekomst nog vaker zullen treffen. Heel veel dank voor alles.

Mijn hooggeachte co-promotor, dr. O.E. Nieweg, beste Omgo, 

In 2009 begon ik als student-onderzoeker onder jou begeleiding met mijn onderzoek naar 

melanomen. Jij haalde mij op bij de hoofdingang van het NKI-AVL om te bespreken wat voor 

onderzoekmogelijkheden er voor mij waren. Wie had toen gedacht, dat die dag de basis zou 

zijn voor dit proefschrift. Direct was ik erg onder de indruk van jou enthousiasme voor het vak 

en onderzoek. Jij wist dit op mij over te brengen en dat is zeker een van de redenen dat ik nu 

promoveer. Ik heb van jou geleerd een manuscript te schrijven dat tot op de puntjes in orde is 

en hier zal ik in de rest van mijn loopbaan profijt van hebben. Ik ben je erg dankbaar voor de 

afgelopen vier jaren. Tot snel, wie weet in Sydney. 

Mijn hooggeachte co-promotor, dr. W.M.C. Klop, beste Martin, 

Ik weet nog goed dat we de eerste keer afspraken om de mogelijkheid voor een onderzoek 

naar hoofd-halsmelanomen te bespreken en wij het direct goed met elkaar konden vinden. 

Jij hebt mij altijd met veel enthousiasme begeleid en ik kon altijd bij je terecht voor vragen 

of een praatje. Erg gezellig was het om een paar maanden bij jou op de kamer te zitten en 

vrijdagmiddag een blikje bier open te trekken. Zeer veel respect heb ik voor je dat je ook in 

moeilijkere tijden een goede begeleider voor mij was. Daarnaast ben ik je dankbaar voor het 

feit dat jij het mogelijk maakte dat ik in het UMCU kon solliciteren voor de opleiding KNO. Ik 

heb erg veel van je geleerd en hoop je in de toekomst nog vaker te zien. Bedankt voor alles. 
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Mijn hooggeachte co-promotor, dr. R.A. Valdés Olmos, beste Renato 

Sinds het begin was ook jij vaak betrokken bij mijn onderzoek als begeleider en medeauteur. 

Erg gezellig was het in Japan waar we heerlijke sushi hebben gegeten. Ik vond het altijd een 

hoogtepunt van de week om deel te nemen aan de sentinelnode bespreking welke jij voorzat. 

Ik heb veel geleerd van jou enthousiasme voor het vak en oprechte interesse in collega’s. 

Bedankt. 

De leden van mijn promotiecommissie, Prof. dr. H. Hoekstra, Prof. dr. W. Mooi, Prof. dr. B.B.R. 

Kroon, Prof. dr. B.L. van Eck, dr. L.M. Janssen. Ik wil u allen bedanken voor uw tijd en inzet om 

dit proefschrift te beoordelen. Ik zie er naar uit om met u over de inhoud te discussiëren.

Best Professor B.B.R Kroon, hoewel u niet meer werkzaam was in het NKI-AVL heeft u veel 

bijgedragen aan dit proefschrift en waardevolle adviezen gegeven. Via de mail hadden we vaak 

contact over de voortgang van mijn onderzoek. Dit heb ik als zeer kostbaar ervaren. Bedankt 

voor uw interesse en begeleiding. 

Beste dr. H. Lubsen, toen ik de promotiecommissie ging samenstellen wilde ik graag iemand 

uit het UMCU van de afdeling KNO. Wij moesten direct aan u denken wegens uw jaren lange 

ervaring op het gebied van de hoofd-halschirurgie en didactische instelling. Helaas redde u het 

niet om uiteindelijk deel te nemen in de commissie. 

Beste dr. L.M. Janssen, beste Luuk, ik wil jou graag bedanken dat jij op korte termijn deze plek 

wilde vervullen. Ik hoop de komende jaren nog veel van je te leren op het gebied van de hoofd-

halschirugie. 

Beste dr. P.J,F.M. Lohuis, beste Peter, jou oog voor detail en kennis van het vak zijn een 

waardevolle toevoeging voor veel van onze publicaties. Mede hierdoor zijn de afbeeldingen 

erg fraai geworden. Ik heb veel van je geleerd. 

Beste medeauteurs, graag wil ik iedereen bedanken voor jullie inzet, waardevolle toevoegingen 

en snelle verbeteringen. Door jullie inzet is elk stuk beter geworden. 

Alle collega onderzoekers uit het NKI-AVL, hoewel ik niet veel fulltime in het NKI-AVL werkte, 

was het erg fijn om een groep mensen om je heen te hebben waar je een promotietraject 
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mee kan delen en bespreken. Daarnaast heb ik genoten van alle borrels, kopjes koffie en 

congressen. Erg gezellig. Ik kom jullie vast weer tegen in de toekomst. 

Dr. I.M.C. van der Ploeg, Beste Iris, onder jou begeleiding begon ik als student-onderzoeker 

aan mijn eerste onderzoek. Erg dankbaar ben ik jou en voorgaande onderzoekers voor de 

uitgebreide en waardevolle database die reeds aanwezig was. 

Secretariaat chirurgie en hoofd-halschirurgie, met name Marion bedankt bij de administratieve 

afhandeling rondom dit proefschrift.

Afdeling statistiek, tumorregistratie, het archief van het NKI-AVL. Hartelijk dank voor de goede 

en snelle medewerking. 

Collega’s van de afdeling KNO in het UMCU, toen ik begon als AIOS was ik mijn proefschrift 

reeds aan het “afronden”. Nu is het dan zover. Veel dank voor de gezellige en collegiale 

werksfeer en de flexibiliteit de laatste maanden, zodat ik mijn proefschrift kon afronden. Met 

name veel dank aan mijn “carpool buddies” voor de goede gesprekken in de auto.

Beste Professor Grolman, bedankt dat ik de mogelijkheid en vrijheid kreeg om mijn proefschrift 

af te ronden tijdens het begin van mijn opleiding tot KNO-arts in het UMCU. 

Vrienden en vriendinnen, de afgelopen twee jaar was ik in opleiding voor KNO-arts en aan 

het promoveren. Een drukke combinatie. Als ik geen dienst had, moest ik vaak aan mijn 

onderzoek werken. De inhoud van dit proefschrift is voor vele van jullie waarschijnlijk niet 

goed te begrijpen, maar wees gerust er is een Nederlandse samenvatting. Nu er een ‘s’ van de 

titel ‘drs’ afgaat, hoop ik weer wat meer tijd met jullie door te brengen. 

Beste Hilbrand en Ella, bij jullie thuis is het altijd gezellig en voel ik me altijd op mijn gemak. Ik 

weet zeker dat we nog veel gezellige en mooie momenten zullen delen in de toekomst. Ik ben 

erg blij dat jullie bij de promotie aanwezig zullen zijn.

Mijn paranimfen, 

Beste Willem-Jan, volgens mij was jij erg verrast toen ik jou als paranimf vroeg op een 

zondagavond in café Schilders. Voor mij was het niet zo’n verrassing, omdat wij elkaar nu een 
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jaar of acht kennen en veel praten over geneeskunde, KNO-opleiding en onderzoek, soms tot 

ergernis van je zus. Erg blij ben ik met zo een gezellige schoonbroer. Ik hoop dat jij ook snel in 

opleiding komt. 

Beste Thijs, en grote broer, jij wist eigenlijk niet eens wat een paranimf was tot ik jou daarvoor 

vroeg. Daarom was een geprinte beschrijving van Wikipedia geen overbodige luxe. Hoewel jij 

waarschijnlijk niet een goede invaller voor mij zou zijn als ik flauwval, ben ik wel erg blij dat je 

deze rol vervuld. Het is toch fijn om je broer op zo’n belangrijk moment naast je te hebben. 

Eigenlijk kunnen wij altijd alles met elkaar bespreken, zoals we de laatste jaren vaak hebben 

gedaan. Bedankt voor alles. Suus, ik ben erg blij dat jij in onze familie bent gekomen en ik hoop 

nog veel mooie dingen met jullie mee te maken. 

Lieve oma, een lievere oma kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Jij hebt altijd het beste met mij 

en Thijs voor en zorgt altijd dat we met wat lekkers weer naar huis gaan. Ik ben erg blij dat je 

nog bij ons bent en ik dit proefschrift aan je kan laten zien. 

Lieve pappa en mamma, jullie hebben mij sinds jonge leeftijd alle mogelijkheden geboden, 

gesteund in de keuzes die ik maak en vrijgelaten te doen wat ik wil. Ik ben jullie hier erg 

dankbaar voor. Ik hoop in de toekomst nog veel mooie momenten met jullie en de rest van de 

familie te delen in goede gezondheid en geluk.

Lieve lot, de laatste alinea is inderdaad voor jou! 

Wij zijn nu bijna acht jaar bij elkaar en een liever vriendinnetje kan ik me niet voorstellen. Jij 

hebt mij altijd onvoorwaardelijk gesteund in al mijn keuzes, maar met name ook in het behalen 

van deze promotie. Soms vond ik een opleiding en een promotie naast elkaar wel eens wat 

veel, en had ik minder tijd voor jou. Jij nam het mij echter nooit kwalijk als ik s ‘avonds of in 

het weekend voor de tv zat te werken op mijn “andere vriendin” (lees Macbook), zoals jij die 

noemt. Jij maakt me gelukkig en ik hou ontzettend veel van je. Bedankt voor alles lief. 

Hidde 

Amsterdam, Maart 2013




