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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Management of endometrial abnormalities in postmenopausal women, an
individualized approach

Breijer, M.C.

Publication date
2013

Link to publication

Citation for published version (APA):
Breijer, M. C. (2013). Management of endometrial abnormalities in postmenopausal women,
an individualized approach. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

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:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/management-of-endometrial-abnormalities-in-postmenopausal-women-an-individualized-approach(967320f0-bde3-4e3e-8b28-dacbcd2f79f7).html


Dankwoord

137

DAnkwOORD

Onderzoek doe je niet alleen. Ik wil iedereen die mij in de afgelopen jaren op enige manier 
heeft bijgestaan en de mensen die mij de kans hebben gegeven dit onderzoek te doen hier-
voor bedanken. Een aantal personen wil ik in het bijzonder noemen.

Allereerst de patiënten die hebben deelgenomen aan de POMPOEN studie. Hoewel  de 
studie zelf dit proefschrift niet heeft gehaald, is de bijbehorende database de basis van een 
heel aantal hoofdstukken in dit proefschrift.

Mijn promotoren Ben Willem Mol en René Verheijen en mijn co-promotoren Anne Timmer-
mans en Brent Opmeer. 

Ben Willem, buiten de reguliere wegen om heb je me de kans gegeven dit onderzoek te 
doen. Bedankt voor je vertrouwen en heldere blik. Je inschattingsfout wat betreft de beste 
club van Nederland vergeef ik je. Veel geluk met je nieuwe avontuur.

René, iets later ben je betrokken geraakt bij mijn onderzoek. Je hebt ervoor gezorgd dat we 
het zicht op de kliniek niet zijn kwijtgeraakt. Bedankt voor het snelle en relevante commen-
taar op de manuscripten. 

Anne, vanaf mijn eerste dag als arts-assistent in Tilburg was je mijn collega, jij was toen nog 
bezig met het afronden van je promotie. Ik heb je ooit gevraagd hoe het mogelijk was om 
te promoveren naast de opleiding en dan ook nog een sociaal leven te hebben. Inmiddels 
weet ik het antwoord. Bedankt voor alles wat ik van je heb geleerd, zowel in de kliniek als 
in het onderzoek.

Brent, in het begin van mijn onderzoek had ik een plekje op de KEBB, bijna recht tegenover 
je kamer. Eigenlijk alles wat ik in de afgelopen jaren heb geleerd over statistiek, epidemi-
ologie en kosteneffectiviteit heb ik van jou geleerd. Het was altijd mogelijk om even samen 
ergens naar te kijken als dat nodig was. Bedankt daarvoor.

De leden van de promotiecommissie, prof. dr. J. Stoker, prof. dr. M.J. van de Vijver, prof. dr. 
M.P.M. Burger, dr. W.M. Ankum, prof. dr. C.W. Burger en prof. dr. R.F.P.M. Kruitwagen wil ik 
bedanken voor het lezen en beoordelen van mijn manuscript en dat zij zitting hebben willen 
nemen in mijn promotiecommissie.

Onderzoekscollega’s van de KEBB en de gynaecologie. Bedankt voor de gezellige praatjes en 
lunch, onmisbare hulp bij eigenlijk alles wat met onderzoek doen te maken heeft en voor de 
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‘Utrechtse AMC-ers borrels’ op vrijdagmiddag. Al was ik er altijd op onregelmatige dagen en 
tijden als buitenbeentje, ik heb me erg welkom gevoeld. Ik zal het AMC gaan missen.

Onderzoekers en researchmedewerkers van het consortium: ik bewaar goede herinnerin-
gen aan het kastelenweekend in Frankrijk. Het is fijn om bekenden tegen te komen overal 
waar ik kom. De gynaecologen en onderzoekers van het benigne gynaecologie consortium 
wil ik met name bedanken voor de samenwerking, nu en in de toekomst, de POMPOEN 
inclusie vordert gestaag maar gaat zeker zijn einde bereiken. Nu de rest van de studies nog. 

Lennie, wat fijn dat jij ook als onderzoeker bij de POMPOEN betrokken bent, we gaan het 
samen afmaken! Heel erg bedankt voor je hulp de afgelopen tijd.

Maya, Zelda, Cynthia en Cornelieke: bedankt voor jullie ondersteuning en enthousiasme en 
natuurlijk jullie gastvrijheid na mijn verhuizing naar H4.

Ingrid en Marjan, tijdens mijn onderzoek heb ik veel aan jullie hulp gehad, daar wil ik jullie 
voor bedanken. Tessa, bedankt voor de ondersteuning vanuit het UMC.

Oud-collega’s van het TweeSteden Ziekenhuis (en met collega’s bedoel ik natuurlijk ook de 
verpleegkundigen, verloskundigen, assistentes en secretaresses). Bij jullie heb ik mijn eerste 
stapjes als arts-assistent gezet en jullie hebben me de kans gegeven om onderzoek te com-
bineren met de kliniek. Zonder jullie was dit proefschrift er zeker niet geweest. Het voelde 
bijna als een tweede thuis en nog steeds noem ik wel eens het verkeerde ziekenhuis als ik 
de telefoon opneem. Bedankt voor alles.

Collega’s van het Albert Schweitzer Ziekenhuis. In 2011 mocht ik bij jullie beginnen met de 
opleiding. Bedankt voor het warme welkom. De afdeling is ontzettend opleidingsgericht en 
ik voel me bevoorrecht dat ik hier mag worden opgeleid. Het is niet altijd makkelijk geweest 
om de kliniek met het onderzoek te combineren maar dat heeft zeker niet aan jullie gelegen. 
Bedankt voor de flexibiliteit en ondersteuning. 

Lieve Tamar en Liesbeth, ik heb een tijd gedacht dat ik gynaecologie zo leuk vond omdat ik 
het samen met jullie deed. Vanaf het begin was duidelijk dat als ik ooit zou promoveren jul-
lie naast me zouden staan. Bedankt voor de fijne vriendschap.

Lieve familie en schoonfamilie, dank voor jullie oprechte interesse in mijn onderzoek en 
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begrip als ik ergens weer eens niet bij kan zijn vanwege mijn werk. Ik ben bang dat ik hierin 
geen beterschap kan beloven.

Mama, je straalt een onvoorwaardelijk vertrouwen in ons uit en ik weet dat je trots bent op 
ons allemaal. Ik vind het jammer dat André er vandaag niet bij kan zijn, al zou hij waarschijn-
lijk al weken van tevoren niet meer slapen van de zenuwen. We missen hem.

Papa en Hetty, bedankt voor de nodige afleiding tijdens feestjes en feestdagen. Jullie zijn 
een geweldige gastvrouw en gastheer. Jullie hebben geen makkelijke tijd achter de rug en 
het einde daarvan is misschien ook nog niet in zicht. Nu papa is gestopt met werken hebben 
jullie meer tijd om samen door te brengen, geniet er van.

Lieve broers en zussen, jullie zijn er in alle soorten en maten en jullie zijn allemaal op je 
eigen manier belangrijk voor me. Bedankt daarvoor.

Lieve Peter, ik wil nog heel lang samen genieten. Ik hou van je.

Merel


