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DANKWOORD 

Welkom bij dit laatste en waarschijnlijk een van de meest gelezen onderdelen van 
een proefschrift, naast de Nederlandse samenvatting. Daarbij is het ook nog eens het 
gedeelte dat het minst aan editing onderhevig is, maar daarom nog niet met een minder 
belangrijke boodschap! Hieronder wil ik graag in korte bewoordingen de groepen, en 
sommige mensen in het bijzonder, danken voor de steun bij het tot stand komen van dit 
proefschrift.
 
Eveline, ik weet nog goed dat je vroeg wat ik ervan vond na het tweede sollicitatiegesprek, 
in de gammele lift bij het O-gebouw. Jouw persoonlijke touch en je open houding zijn 
geweldig. Misschien een open deur, maar zelfs als ‘ie dicht was kon ik binnen lopen, en dit 
heb ik altijd als zeer prettig ervaren. In de jaren heb ik veel vrijheid genoten, en de kansen 
om mezelf te ontwikkelen waren legio. Dank daarvoor. En dan nog een tip: volgende 
kerstlunch iets anders dan mandarijntjes?
Neil, de grote vriendelijke reus. Naast natuurlijk een enorme bak aan ervaring, een scherpe 
blik, en niet te missen editing skills, waardeer ik toch ook zeer de man die werkt aan zijn 
kwaliteit van leven. Altijd tijd voor mooie verhalen over acties met een kerstman, zalm met 
een vleugje BBQ-geroosterd-sausje, vogels spotten, muziek, theater, en bootjes varen. 
Ons gesprek tijdens een diner op het IPOS congres in Turkije heeft veel voor mij betekend.
Daniela, heb ik het net over een open houding gehad… Die van jou mag er ook wezen! 
Veel waardering heb ik voor je openhartigheid, maar bovenal voor je drive om altijd voor 
anderen klaar te staan. Het is goed, dat je ook wel eens jezelf voor laat gaan.

Leden van de promotiecommissie: Prof. dr. J.C.J.M. de Haes, prof. dr. A. Tibben, prof. dr. 
M.A. Grootenhuis, prof. dr. E.J. Meijers-Heijboer, prof. dr. A.H. Zwinderman, prof. dr. E.M.A. 
Smets, en dr. M.G.E.M. Ausems. Dank voor het beoordelen van mijn manuscript, en dat 
jullie zitting hebben willen nemen in mijn promotiecommissie.

Collega’s op de PSOE! Grace, voor mij zo’n ongelooflijk goede keuze om jou te kiezen als 
assistente. Alle tekst uit mijn onofficiële afscheidsrede, uitgesproken op een terrasje in de 
zon, heeft aan kracht niet ingeboet. Super dat jij paranimf wil zijn, en we het project echt 
kunnen afronden.

Mijn andere kamergenoten in de loop van de tijd, Christien, Marijke, und Johannes. Veel 
hebben we gedeeld over allerlei onderwerpen, zowel inhoudelijk als uithoudelijk. Altijd 
een fijn klankbord, dank daarvoor.

Andere collega’s, Wim, Wilma, Lisanne, Jacobien, Anna, Heleen, Miranda, Alexander etc etc. 
Iemand koffie? Oud collega’s, waren ook mooie tijden toen jullie in de buurt rondliepen, 
Chantal, Tanja, Martijn, etc.
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Collega’s bij de PFT, van nu en de afgelopen jaren, we hebben jullie wel lastig gevallen 
met computers, touchscreen, vragenlijsten, bandjes, noem maar op. Geweldig dat jullie 
dit wilden doen. Collega’s bij de DBO, een geweldige inzet. Zonder jullie was er weinig van 
het eerste onderzoek terecht gekomen! Collega’s bij de Medische Genetica  in Utrecht, 
ook jullie hebben meegeholpen aan het onderzoek, geweldig. Mary, jij was daarin een 
onmisbare schakel. En Margreet, dank voor alle steun en ook de goede gesprekken die wij 
hebben gehad in de loop der jaren.

Collega’s van alle NVPO werkgroepen, dank. Signalering (bestaat niet meer), website, 
familiaire tumoren, en wetenschappelijk onderzoek. Het was een omgeving met veel 
ruimte en wederzijds respect naar elkaar toe. Ook dank aan de PPI werkgroep waar ik mij 
zeer welkom heb gevoeld. En dank aan BioMedia, de master mind ontwikkelaars van een 
mooie en werkende website.

Sommigen van jullie hebben mijn congres bezoeken ook speciaal en leuk gemaakt. Naast 
al een aantal genoemden, gaat mijn speciale dank daarbij ook uit naar Marc J. de niet-
fashion designer, moge je enthousiasme en hard werken je daar brengen waar je wilt 
gozer! Binnenkort maar weer eens steak nassen.

Voordat ik overga naar de vrienden en familie zijn er nog een aantal dingen/zaken die 
mij door deze periode heen hebben geholpen. Een top tien, anders wordt de lijst zo 
lang, in niet logische volgorde. The Cat Empire, Venz hagelslag, Hertog Jan, kona koffie, 
Shostakovich, Leffe (voornamelijk blond), Hawaï, Batavus, theatersport, Google.

Zonder vrienden en familie ben je nergens (ook letterlijk, dank daarvoor pa & ma). 
Evert-Jan, we hebben mooie avonturen beleefd. POI! De eer is geheel aan mij, dat jij bij 
mijn promotie paranimf wil zijn. Oud IBB’ers (Ed bedankt voor het omslag ontwerp!), 
oud SWAKkers, oud SGS’ers, oud VU-orkest leden, en alle oud HHW’ers: Dank voor de 
vriendschap, vele genoeglijke biertjes en samenzijn. Erg belangrijk voor een gezonde en 
evenwichtige geestelijke toestand!

Lieve ouders, broer en zus. Jullie kennen me toch het langst, en ik kan altijd bij jullie 
terecht. Mam, dank voor de dubbelcheck van de inhoud van het boekje. En ja, ik blijf toch 
altijd de jongste hè!

Adrienn, ik houd het hier kort maar krachig: Szeretlek édesem. Elk moment met jou voel 
ik me gelukkig.


