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Summary

Hematologic malignancies are neoplasms of the lymphoid or hematopoietic tissues, which 

together account for 8% of all new cancer cases. Hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) 

is often used in the first or second line treatment of patients with a hematologic malignancy. 

Two types of HSCT can be distinguished: autologous stem cell transplantation (auto-SCT), which 

uses the patient’s own stem cells, and allogeneic stem cell transplantation (allo-SCT), which 

uses the stem cells of a donor. The aim of HSCT is usually to cure, or in some malignancies (e.g. 

multiple myeloma) to improve survival. Unfortunately, both auto- and allo-SCT are aggressive 

treatment options which are associated with short- and long-term medical complications. 

Patients may also report problems with physical fitness and fatigue, and symptoms such as 

cognitive problems, distress and sexual dysfunction.

This thesis focuses on the rehabilitation of patients recently treated with HSCT, and in particular 

on the effectiveness of exercise interventions. Chapter 1 explains the rationale behind the 

performed studies, presents the specific aims, and describes the outline of this thesis.

Health-related physical fi tness in pa  ents treated with auto-SCT

Chapter 2 describes a cross-sectional study in which the cardiorespiratory and muscular 

fitness and body composition of 109 patients recently treated with auto-SCT were quantified. 

Furthermore, this study evaluated which demographic and clinical variables were associated 

with these health-related physical fitness outcomes. In agreement with our hypothesis, the 

health-related physical fitness of this patient group was compromised. Cardiorespiratory fitness 

(VO2peak) was only 74% of the age- and gender-predicted values for sedentary healthy men 

and women. Slightly better results were found for lower and upper extremity muscle strength 

(grip and fixed dynamometry, 80–90% of reference and predicted values, respectively). Over 

70% of patients were classified as either overweight or obese (DXA scan). Women and older 

patients had lower absolute health-related physical fitness. Cancer type was not significantly 

associated with muscular and cardiorespiratory fitness, but patients with multiple myeloma 

had a higher body fat percentage than patients with lymphoma. 

S ystema  c review on the eff ec  veness of exercise interven  ons in pa  ents 
treated with HSCT

Chapter 3 presents a systematic review and meta-analysis in which the effectiveness of exercise 

interventions in patients treated with HSCT for a hematologic malignancy was evaluated. Eight 

RCTs (n=472) fulfilled our inclusion criteria, of which none was completely free of risk of bias. The 

principles of exercise training were not always correctly applied in some of the included studies, 
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or key information about the program characteristics was lacking. The majority of the studies 

reported the number of sessions attended, but none reported details about accomplished 

intensity and duration of the performed exercises. Still, the meta-analyses showed that the 

exercise intervention had significant moderate favorable effects on cardiorespiratory fitness, 

lower extremity muscle strength and fatigue, and significant small positive effects on upper 

extremity muscle strength, global quality of life, physical, emotional and cognitive functioning. 

Substantial heterogeneity was present in the effect sizes of cardiorespiratory fitness and lower 

extremity muscle strength, probably due to variation in the prescribed interventions and in 

the outcome measures that were used in the included studies. 

 Design, results and process evalua  on of the EXIST study

Chapter 4 describes the design of the EXercise Intervention after Stem cell Transplantation 

(EXIST) randomized controlled trial (RCT). The EXIST study aimed to evaluate the effectiveness 

of a supervised high intensity exercise program on physical fitness and fatigue as primary 

outcomes in patients recently treated with auto-SCT for a hematologic malignancy, and 

to determine its cost-effectiveness. After baseline assessment, patients were randomly 

assigned to the exercise intervention group or to the usual care control group. The patients 

in the intervention group trained 18 weeks under supervision of a physiotherapist in a local 

physiotherapy practice. Each of the 30 one-hour training sessions included six resistance 

exercises and two times eight minutes of cycle interval training. Patients in the usual care 

control group were not restricted to participate in sports, physiotherapy or rehabilitation 

programs. Follow-up assessments were planned to take place 1) immediately after the 18-

week intervention program or at a similar time point for the patients in the control group; 2) 

one year after the first follow-up measurements. 

Ch apter 5 presents the short-term results of the EXIST study. Of the 109 patients who 

participated, twelve patients were lost to follow-up, and four additional patients did not 

participate in the physical fitness assessments at follow-up. Session attendance was good; 

75% of the patients attended ≥80% of the exercise sessions. No significant intervention 

effects were found. One of the possible explanations for the lack of significant effects is the 

high contamination rate; approximately half of the patients in the control group reported to 

have attended ≥10 physiotherapy sessions between assessments, and these sessions likely 

included exercise. In order to explore the impact of the use of physiotherapy, we performed 

post hoc analyses evaluating the potential differences between physiotherapy users (used ≥10 

sessions of physiotherapy, regardless of study group) and non-users (used<10 sessions). Except 

for a larger increase in self-reported physical activity levels and smaller declines in anxiety and 

depression in users of physiotherapy, no significant effects were found.  
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 Other possible explanations for the lack of significant intervention effects include suboptimal 

timing of intervention delivery and suboptimal compliance to the prescribed exercise 

intervention. Chapter 6 describes a process evaluation in which the latter hypothesis was 

explored. Good results were found for context and satisfaction: in total, 92% of the patients 

trained within 15 km of their home address and both patients and physiotherapists were 

satisfied with the intervention (score of 8.3 and 7.9 out of 10, respectively). Furthermore, four 

resistance exercises were executed as intended by the majority of patients. However, the dose 

delivered and received of the two additional less standardized resistance exercises (lunges and 

either sit-ups or abdominal crunches) could not be quantified due to considerable variation 

in the performance of these exercises. Furthermore, we were unable to retrieve the dose 

delivered and received of the interval training since the training logs lacked specific details 

regarding the performed frequency, intensity and duration of the interval training. Although 

not evident, we cannot rule out that a suboptimal compliance is partly responsible for the 

lack of significant effects in the EXIST study. 

Experiences with return to work 

Chapter 7 focuses on the experiences with return to work (RTW) after HSCT. Fifteen patients 

treated with HSCT 1–5 years ago were interviewed. The RTW trajectory of the participants 

could frequently be characterized as complex and long-lasting, and was often incomplete. Most 

patients were very motivated to RTW and perceived work as something positive, although a 

substantial part reported a decline in work capacity and in the importance of work. Perceived 

barriers included, but were not limited to, the patient’s poor health before diagnosis, the 

duration and side-effects of the treatment, perceived difficulties commuting and doing 

household tasks. Financial incentives such as having difficulties with economic self-sufficiency, 

keeping in touch with the workplace, support of other patients and family, and looking after 

one’s health were predominantly perceived as facilitators for RTW. Improved opportunities 

to participate in rehabilitation programs, discussing RTW in the hospital, additional employer 

support and more information about the consequences of being sick-listed were mentioned 

as possible solutions to improve RTW. 

Discussion

Chapter 8 comprises the general discussion. In this chapter the main findings of this thesis are 

discussed and the clinical implications and recommendations for future research presented. 

Contrary to our hypotheses and the results of our meta-analysis, we found no significant 

beneficial effects of the EXIST intervention on physical fitness and fatigue levels when 

compared to usual care. The lack of an intervention effect may relate to suboptimal timing of 
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intervention delivery, contamination in the control group and/or suboptimal compliance to the 

prescribed exercise intervention. Nevertheless, the results of our cross-sectional (Chapter 2) 

and qualitative study (Chapter 7) emphasized the need for physical and vocational rehabilitation 

in patients treated with HSCT. We therefore recommend researchers to focus further on the 

optimal rehabilitation of patients treated with HSCT for a hematologic malignancy. Future 

studies may concentrate on exercise interventions at different time points in the treatment 

trajectory, and also on survival and RTW as outcome measures. Further, we recommend that 

RCTs are complemented with cost-effectiveness analyses and process evaluations.
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Achtergrond

Hematologische maligniteiten zijn kwaadaardige aandoeningen van het bloed, beenmerg 

en/of de lymfeklieren. Samen vormen deze aandoeningen ongeveer 8% van alle nieuwe 

kankergevallen. Vaak is een stamceltransplantatie (SCT) de eerste keus behandeling bij patiënten 

met een (teruggekeerde) vorm van bloed-, beenmerg- of lymfeklierkanker. Er zijn ruwweg twee 

type stamceltransplantaties te onderscheiden: 1) autologe stamceltransplantatie (auto-SCT), 

waarbij stamcellen van de patiënt zelf worden gebruikt; en 2) allogene stamceltransplantatie 

(allo-SCT), waarbij stamcellen van een donor worden gebruikt. De auto-SCT maakt het mogelijk 

om een hoge dosis chemotherapie te geven. Deze hoge dosis is nodig om de kwaadaardige 

aandoening te bestrijden, maar beschadigt ook het beenmerg. Hier vindt normaal gesproken 

de aanmaak van alle bloedcellen plaats. De stamcellen die eerder bij de patiënt zijn ‘geoogst’ 

uit het bloed worden na de chemotherapiebehandeling terug ‘getransplanteerd’, zodat het 

beenmerg, en daarmee de bloedaanmaak, zich weer kan herstellen. Bij een allo-SCT krijgt 

de patiënt na een behandeling met chemotherapie en/of radiotherapie stamcellen van een 

familielid, een onbekende donor of uit navelstrengbloed. Het werkingsmechanisme van 

deze behandeling berust niet zozeer op de hoge dosis chemotherapie, maar vooral op de 

afweerreactie van de donorcellen tegen de resterende kankercellen. Deze afweerreactie kan 

zich echter ook keren tegen de gezonde cellen van de patiënt, zoals darm- of levercellen. Dit 

kan soms fatale gevolgen hebben.

Het doel van een SCT is vaak om de patiënten te genezen, soms om de levensverwachting te 

verbeteren. Een SCT blijft echter een agressieve behandeloptie, die zowel op de korte als op 

de lange termijn gepaard kan gaan met medische complicaties. Verder kunnen patiënten na de 

behandeling klachten hebben als een verminderde spierkracht of een verminderde conditie. 

Ook kunnen zij vermoeidheid, cognitieve problemen, angstige of depressieve gevoelens en 

problemen met seksualiteit ervaren. 

Dit proefschrift richt zich op de revalidatie van patiënten die behandeld zijn met een SCT voor 

een hematologische maligniteit. In hoofdstuk 1 wordt de achtergrond van, en de aanleiding 

voor de studies die opgenomen zijn in dit proefschrift beschreven. Ook worden de specifieke 

doelstellingen van dit proefschrift geformuleerd. Deze specifieke doelen zijn:

1. Het in kaart brengen van de fysieke fitheid van patiënten die zijn behandeld met auto-SCT, 

en het identificeren van de factoren die met de fysieke fitheid samenhangen;

2. Het systematisch onderzoeken van de beschikbare wetenschappelijke literatuur waarin 

de effectiviteit van fysieke trainingsprogramma’s ten opzichte van de gebruikelijke zorg bij 

patiënten die zijn behandeld met SCT werd onderzocht;
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3. Het evalueren van de effectiviteit van een hoog intensief, fysiek trainingsprogramma met 

betrekking tot de fysieke fitheid en de vermoeidheid van patiënten die zijn behandeld 

met auto-SCT; 

4. Evalueren hoe dit trainingsprogramma in de praktijk is uitgevoerd;

5. Het inventariseren van de ervaringen van patiënten behandeld met SCT met hun terugkeer 

naar werk.

Systema  sch literatuuronderzoek naar de eff ecten van fysieke training bij pa  -
enten behandeld met een SCT

Hoofdstuk 3 beschrijft de opzet en de resultaten van een systematisch literatuuronderzoek 

naar de effectiviteit van fysieke trainingsprogramma’s bij patiënten tijdens of na de 

ziekenhuisopname voor een SCT. Acht studies waarbij de patiënten middels loting waren 

geplaatst in de trainings- of de controlegroep voldeden aan onze inclusiecriteria. We hebben 

de resultaten van de individuele studies waar mogelijk samengevoegd in een zogenaamde 

meta-analyse. 

Uit de meta-analyse bleek dat de fysieke trainingsprogramma’s een matig positief effect 

hadden op het uithoudingsvermogen (cardiorespiratoire fitheid), de beenspierkracht en de 

mate van vermoeidheid. Kleinere positieve effecten werden gevonden voor de kracht in de 

armen en verschillende dome inen van kwaliteit van leven. De resultaten van de individuele 

studies met betrekking tot het uithoudingsvermogen en de beenspierkracht liepen echter 

sterk uiteen. Dit is waarschijnlijk veroorzaakt door de grote variatie in de voorgeschreven 

trainingsprogramma’s en de verschillende methodes om uithoudingsvermogen en kracht te 

meten. Daarnaast werden in sommige studies de trainingsprincipes niet altijd goed toegepast 

of werden de karakteristieken van het trainingsprogramma onvoldoende helder beschreven. 

Ook was geen van deze studies vrij van risico op vertekening (risk of bias). Dit betekent dat 

er een risico is dat de in de individuele studies gevonden effecten een onderschatting of 

overschatting zijn van de werkelijke effecten.

De opzet, resultaten en procesevalua  e van EXIST 

Hoofdstuk 4 beschrijft de opzet van de EXercise Intervention after Stem cell Transplantation 

(EXIST) studie. De EXIST-studie is een onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van 

een hoog intensief trainingsprogramma op fysieke fitheid en vermoeidheid bij patiënten die 

recent waren behandeld met hoge dosis chemotherapie gevolgd door auto-SCT. Deelnemers 

aan de studie werden na het eerste meetmoment door middel van loting in de trainings- of 

de controlegroep geplaatst. Patiënten in de traingingsgroep kregen een 18-weken durend 
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fysiek trainingsprogramma aangeboden, patiënten in de controlegroep ontvingen alleen de 

gebruikelijke zorg. Het trainingsprogramma bestond uit 30 trainingen. In de eerste 12 weken 

werd er twee keer per week onder begeleiding van een fysiotherapeut getraind. In de laatste 

zes weken werd één keer per week onder begeleiding getraind. Een trainingssessie bestond 

uit twee blokken van acht minuten fietsen, en zes krachtoefeningen. Om de effectiviteit van 

het trainingsprogramma vast te kunnen stellen werden er op drie momenten vragenlijsten en 

fysieke testen afgenomen: 1) kort na de stamceltransplantatie of na de laatste aanvullende 

chemotherapiebehandeling, en voorafgaand aan de loting; 2) na het beëindigen van het 

trainingsprogramma of na een vergelijkbare periode voor de controlegroep; 3) een jaar na 

de tweede meting. 

Fysieke fi theid na behandeling met auto-SCT

Om meer inzicht te krijgen in de fysieke fitheid van patiënten na een SCT werden het uithou-

dingsvermogen, de spierkracht en de lichaamssamenstelling van de deelnemers aan de EXIST-

studie nader onderzocht (hoofdstuk 2). Ook is er gekeken welke demografische en klinische 

factoren gerelateerd waren aan de fysieke fitheid. Bij demografische factoren kan men denken 

aan leeftijd, geslacht en het wel of niet gesport hebben voor diagnose. Voorbeelden van 

klinische factoren zijn de diagnose (multipel myeloom of lymfoom), de tijd tussen behandeling 

en de meting, en het aantal voorafgaande chemotherapiebehandelingen. 

De fysieke fitheid van de deelnemers aan de EXIST-studie was gemiddeld genomen lager dan 

we op basis van hun leeftijd en geslacht zouden verwachten. De maximale zuurstofopname, 

een maat voor het uithoudingsvermogen, was gemiddeld slechts 74% van de normwaarde. De 

spierkracht was ook licht verminderd, en bij ongeveer 70% van de deelnemers was er op basis 

van de DXA-scans sprake van een te hoog vetpercentage. Een DXA-scan meet de botdichtheid 

en lichaamssamenstelling. Vrouwen en ouderen hadden een lagere fysieke fitheid. De diagnose 

was niet gerelateerd aan spierkracht en uithoudingsvermogen, maar patiënten met multipel 

myeloom hadden wel een hoger percentage lichaamsvet dan patiënten met lymfoom. De 

resultaten van deze studie lieten zien dat de fysieke fitheid van patiënten die recent zijn 

behandeld met auto-SCT voor verbetering vatbaar is.

Hoofdstuk 5 presenteert de resultaten van het tweede meetmoment in de EXIST-studie. In 

totaal hebben 109 patiënten aan de studie deelgenomen. Zevenennegentig van deze 109 

deelnemers hebben op het tweede meetmoment de vragenlijst ingevuld en 93 deelnemers 

hebben ook deelgenomen aan de fysieke testen. Van de patiënten die in de trainingsgroep 

waren geloot heeft driekwart 80% of meer van de voorgeschreven 30 trainingen gevolgd. 

Veel van de patiënten uit de controlegroep hadden echter ook frequent de fysiotherapeut 
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bezocht: bijna de helft van de patiënten in deze groep rapporteerde 10 of meer bezoeken 

aan de fysiotherapeut. 

Bij het analyseren van de resultaten werden er helaas geen relevante verschillen tussen de 

groepen in fysieke fitheid en vermoeidheid gevonden: de interventie had dus niet meer 

bijgedragen aan een verbeterde fitheid of verminderde fitheid dan de gebruikelijke zorg. Voor 

de afwezigheid van trainingseffecten zijn drie verklaringen te geven: 1) een te vroeg of te laat 

tijdstip van aanbieden van het trainingsprogramma; mogelijk is een programma na recente 

stamceltransplantatie niet in staat om het herstel merkbaar te bespoedigen of te versterken; 

2) een groot deel van de patiënten uit de controlegroep is ook naar de fysiotherapeut gegaan; 

3) het programma is niet goed uitgevoerd of kon onvoldoende worden gevolgd. De laatste 

verklaring is onderzocht in een procesevaluatie.

Hoofdstuk 6 beschrijft de opzet en de resultaten van de procesevaluatie. Uit deze evaluatie 

bleek dat het goed haalbaar was om patiënten bij een lokale fysiotherapeut te laten trainen. In 

totaal hebben 42 fysiotherapiepraktijken deelgenomen aan de studie, en was de afstand tot de 

trainingslocatie voor 92% van de patiënten minder dan 15 km (gemiddelde afstand = 2,6 km). 

Over het algemeen waren de patiënten en de fysiotherapeuten met scores van respectievelijk 

8,3 en 7,9 op een schaal van 1–10 erg tevreden over het programma. Ook hebben de meeste 

patiënten vier van de zes krachtoefeningen uitgevoerd zoals voorgeschreven. Van de twee 

overige krachtsoefeningen en de fietstraining kon echter niet exact worden achterhaald hoe 

de patiënten deze oefeningen hadden uitgevoerd: deze twee krachtsoefeningen waren minder 

gestandaardiseerd in het protocol, waardoor de uitvoering van de oefeningen varieerde. Verder 

bleek dat belangrijke details met betrekking tot de fietstraining onvoldoende waren nagevraagd 

in het trainingslogboek. Gezien de resultaten van de procesevaluatie lijkt de derde verklaring 

voor het gebrek aan verschillen tussen de groepen in de EXIST-studie minder waarschijnlijk, 

maar ze kan niet volledig worden uitgesloten.

Ervaringen met terugkeer naar werk

Hoofdstuk 7 beschrijft de ervaringen met de terugkeer naar werk van 15 patiënten die zijn 

behandeld met een SCT. De terugkeer naar werk bleek bij veel patiënten een langdurig en 

complex traject. Patiënten waren wel gemotiveerd om terug te keren en zagen werk als iets 

positiefs. Sommige patiënten rapporteerden echter een verminderde werkcapaciteit en dat 

werk minder belangrijk was geworden. Patiënten noemden een aantal barrières voor de 

terugkeer naar werk: een slechte gezondheid voorafgaand aan de diagnose, de duur en de 

bijwerkingen van de behandeling, het uitvoeren van huishoudelijke taken en moeilijkheden 

met woon-werk verkeer. Patiënten noemden daarnaast dat financiële stimuli, contact met de 



Nederlandse samenvatting

168

werkplek, steun van andere patiënten en familieleden, en het kunnen verbeteren van de eigen 

gezondheid, kunnen bijdragen aan de terugkeer naar werk. Als mogelijke oplossingen voor een 

soepeler verlopende terugkeer naar werk noemden patiënten het volgende: een verbeterde 

toegankelijkheid van revalidatieprogramma’s, het bespreken van de terugkeer naar werk in 

het ziekenhuis, aanvullende steun van de werkgever, en een verbeterde informatievoorziening 

over bijvoorbeeld de consequenties van ziekgemeld zijn. Hopelijk kunnen met deze inzichten 

nieuwe programma’s worden ontwikkeld die de terugkeer naar werk bevorderen. 

Discussie

In hoofdstuk 8 van dit proefschrift worden de belangrijkste bevindingen bediscussieerd, de 

klinische relevantie besproken en suggesties voor vervolgonderzoek gegeven. 

De verwachtingen die we hadden voor start van de EXIST-studie zijn niet uitgekomen. In 

tegenstelling tot de resultaten van het literatuuronderzoek had het EXIST-trainingsprogramma 

geen relevant gunstig effect op de fysieke fitheid en de mate van vermoeidheid van patiënten 

die waren behandeld met auto-SCT. De lage waarden voor de fysieke fitheid na auto-SCT 

(hoofdstuk 2) en de ervaringen met de terugkeer naar werk (hoofdstuk 7) laten echter duidelijk 

zien dat er wel noodzaak en behoefte is aan effectieve revalidatieprogramma’s. We hopen 

daarom dat de afwezigheid van gunstige effecten in de EXIST-studie onderzoekers er niet van zal 

weerhouden om onderzoek te doen naar revalidatieprogramma’s bij patiënten die worden of 

zijn behandeld met een SCT. Dit onderzoek zou zich bijvoorbeeld kunnen richten op het bepalen 

van de effecten van fysieke trainingsprogramma’s in andere fases in het behandeltraject. Ook 

de effecten van nazorgprogramma’s als het gaat om de levensverwachting en de terugkeer 

naar werk zou nader moeten worden onderzocht. Daarbij is het van belang om niet alleen te 

kijken naar de effectiviteit van de programma’s, maar om ook inzicht te krijgen in hoe goed 

de programma’s worden uitgevoerd en of de eventuele kosten van de programma’s op wegen 

tegen de eventuele baten.



169

Nederlandse samenvatting

*





List of contributing authors



List of contributing authors

172

Dr. J.W. Baars 

Division of Medical Oncology, Department of Hematology, Netherlands Cancer Institute/Antoni 

van Leeuwenhoek Hospital, Amsterdam

Prof. dr. J. Brug

Amsterdam School of Communication Research (ASCoR), University of Amsterdam, Amsterdam

Dr. L. M. Buffart

Department of Epidemiology and Biostatistics, Amsterdam Public Health research institute, 

VU University Medical Center, Amsterdam

Department of Medical Oncology, Cancer Center Amsterdam, VU University Medical Center, 

Amsterdam

H. Burghout, MSc

FysioAlign, Ede

Prof. dr. M.J.M. Chin A Paw

Department of Public and Occupational Health, Amsterdam Public Health research institute, 

VU University Medical Center, Amsterdam

Prof. dr. M.H. Frings-Dresen

Coronel Institute of Occupational Health, Academic Medical Center, University of Amsterdam, 

Amsterdam

Prof. dr. M.J. Kersten

Department of Hematology, Academic Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam

Dr. H.R. Koene

Department of Internal Medicine, St. Antonius Hospital, Nieuwegein

S. Koning, MSc

Department of Rehabilitation, Academic Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam

R.D.K. Liu, MSc

Department of Hematology, Academic Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam

Dr. P.J. Lugtenburg

Department of Hematology, Erasmus MC Cancer Institute, Rotterdam

A. Manenschijn, MANP 

Department of Oncology, Isala, Zwolle



173

List of contributing authors

*

Dr. W.A.F. Marijt

Department of Hematology, Leiden University Medical Center, Leiden

Dr. M.C. Minnema

Department of Hematology, University Medical Center Utrecht, Utrecht

Prof. dr. F. Nollet 

Department of Rehabilitation, Academic Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam

Dr. G. Schep

Department of Sports Medicine, Maxima Medical Center, Veldhoven

G. Vander Slagmolen, MSc

De Sportartsen Groep, Location Amsterdam

Dr. S.J. Tamminga

Coronel Institute of Occupational Health, Academic Medical Center, University of Amsterdam, 

Amsterdam

Dr. O. Visser

Department of Hematology, VU University Medical Center, Amsterdam 

K. van der Weiden, BSc

Department of Public and Occupational Health and the EMGO Institute for Health and Care 

research, VU University Medical Center

Dr. P. Wijermans

Department of Hematology, Haga Teaching Hospital, The Hague





Dankwoord



Dankwoord

176

Het is af! Op het moment dat ik dit schrijf is het voor mij nog steeds wat onwerkelijk, maar 

ik ben erg blij dat dit proefschrift er nu is. Het is een lange en op momenten bumpy road 

geweest en zonder de hulp en support van velen was dit boekje er niet gekomen. Ik wil een 

aantal mensen in het bijzonder bedanken:

 » Als eerste ben ik veel dank verschuldigd aan de patiënten die deel hebben genomen aan de 

in dit proefschrift beschreven studies. Bedankt voor jullie deelname, tijd, inzet en openheid. 

 » Marie José, Mai, Frans, Laurien en Hans, bedankt voor jullie hulp, het vertrouwen en de 

kansen die jullie me gegeven hebben. Ik heb de afgelopen acht jaar veel geleerd. 

 » Hematologen, stamceltransplantatiecoördinatoren, datamanagers, (research) verpleeg-
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