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Het leukste heb ik voor het laatst bewaard: het stil staan bij de mensen die, ieder op hun 

eigen manier, belangrijk zijn geweest bij de totstandkoming van dit proefschrift.

Zonder (ex)-patiënten en hun ouders die bereid waren mee te werken aan de verschillende 

projecten was er geen proefschrift geweest. Daarom wil ik jullie als eerste bedanken. Dank 

voor het vertrouwen in ons als team, jullie geduld en bereidwilligheid om het onderzoek 

verder te helpen.

Mijn promotor prof. dr. H.N. Caron. Beste Huib, dank voor jouw vertrouwen in mij als 

onderzoeker. Ik heb grote bewondering voor jouw analytisch denken en heb groot ontzag 

voor jouw scherpte en doortastendheid. Zelf als we elkaar minder frequent spraken wist 

jij toch altijd precies waar we gebleven waren en dan ook direct weer tot de essentie te 

komen.

En dat met een ongekende snelheid van denken (en spreken). Ik heb me verschillende keren 

afgevraagd of jij misschien een dubbele cortex of een ander vernuftig iets bezit waardoor 

je alles zo snel doorziet. Dank dat ik onder jouw begeleiding en coaching mijn promotie-

onderzoek mocht doen.

Mijn promotor prof. dr. R.C.M. Hennekam. Beste Raoul, het is inmiddels alweer heel 

veel jaar geleden dat ik kennis maakte met jouw bevlogenheid voor het vak klinische 

genetica. Ik weet het nog precies, het was tijdens een werkgroep voor mijn studie Medische 

Biologie. Jouw vermogen om ingewikkelde dingen simpel te doen lijken, enthousiasme en 

gedrevenheid maakte toen al grote indruk en dat doet het tot op de dag van vandaag. Jouw 

kennis lijkt onuitputtelijk en ik meerdere keren gegrapt dat je toch een soort professor-

processor moet hebben om deze kennis van encyclopedisch formaat paraat te houden. Dat 

gecombineerd met een groot invoelend vermogen, betrokkenheid en attentie bij belangrijke 

gebeurtenissen binnen en buiten het werk maken dat ik me geen betere supervisor had 

kunnen wensen. Als klinisch geneticus en in jouw contact met patiënten ben je een groot 

voorbeeld voor mij en als ik de afgelopen jaren maar een fractie van jouw kennis  en 

communicatieve vaardigheden heb mogen overnemen ben ik een heel veel betere arts 

geworden dan ik hiervoor was. Dank Raoul.

Mijn co-promotor dr. J.H.M. Merks. Beste Hans, wat is het onwijs leuk geweest om onder 

jouw supervisie dit promotie-onderzoek te hebben kunnen doen. We delen onze fascinatie 

voor dysmorfologie en tumor predispositie bij kinderen en vanaf het eerste gesprek wat we 

over dit project hadden loopt het gewoon. Ik heb grote bewondering voor jouw vermogen 

om de kliniek met onderzoek te combineren; dit moet lang niet altijd meevallen. Ik vind het 

heel bijzonder hoe jij ondanks alle drukte altijd je scherpe oog voor detail wist te behouden 

zonder de hoofdlijnen uit het oog te verliezen. Als er eens een keer iets tegenzat was je 

steeds de geduldige en motiverende coach (“het wordt mooi!”) die klaar stond als het 
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nodig was en dat maakte echt een verschil. Ik ben je ook heel erg dankbaar voor het goede 

evenwicht wat je steeds wist te bewaken tussen sturen aan de ene kant en het vrij laten aan 

de andere kant. Dank voor jouw vertrouwen om het vervolg op jouw promotie-onderzoek 

vorm te geven. Ik voel me vereerd dat ik jouw eerste promovendus mocht zijn en ik weet 

heel zeker dat er nog veel promovendi na mij zullen volgen. 

Huib, Raoul en Hans: ik voel me bevoorrecht dat ik de afgelopen jaren deel van jullie 

fantastische team kon zijn. Dank voor de heel fijne samenwerking en ik hoop dat deze 

samenwerking nog veel jaar stand mag houden.

Members of the committee; prof. dr. J.B. van Goudoever, prof. dr. P. Hammond, dr. 

J.J.E.M. de Klein, prof. dr. V.V.A.M. Knoers, prof. dr. E. Legius, prof. dr. R. Versteeg, 

thank you very much for your critical assessment of my thesis and for participating in the 

PhD thesis defense committee. A special thank you for prof. dr. P. Hammond and prof. 

dr. E. Legius for coming all the way to Amsterdam to discuss the topics of your expertise.

Colleagues London

Dear Peter and Mike, thank you very much for introducing me in the world of 3D. I highly 

admire how you can make something so difficult understandable for an ordinary doctor 

with hardly any mathematical skills. Thank you for your patience with me. Peter, I feel 

honoured that you want to participate in my PhD committee and I am looking forward to 

meeting you and Eileen again.

Collega’s Rotterdam

Beste Annelies, Bert en Hannie, wat ben ik ongelooflijk blij met jullie fantastische hulp 

bij Hoofdstuk 3. Totaal onbaatzuchtig en zonder dat jullie mij kenden mocht ik langs 

komen, wat het begin was van onze fijne samenwerking. Ik bewaar goede herinneringen 

aan de dagen in Rotterdam. Annelies, ik vind het een grote eer dat jij zitting hebt willen 

nemen in de promotiecommissie, dankjewel! Lieve Daan, dankjewel voor het leren van de 

fijne kneepjes in het q-PCR vak. Het is te grappig hoe onze loopbanen tot nu toe totale 

kopieën van elkaar zijn geweest. Zelfs de promotie in combinatie met het starten van een 

specialisatie, een zwangerschap en een nieuw huis doe ik je na! Laten we snel weer eens 

afspreken.

Collega’s Amsterdam

Ik wil de collega’s van de Oncogenomics danken voor hun gastvrijheid en enthousiasme. 

In het bijzonder Peter v.S., Richard, Marli, Nurdan, Fieke, Ida, Linda S., Nancy, 

Franciska en Emmy, heel veel dank voor voor belangstelling en attentie bij alle belangrijke 

gebeurtenissen! Jan M. en Jan K., het gouden duo en nog gezellig ook. Dank voor het 

altijd willen meedenken en delen van jullie kennis. Rogier, dank voor het faciliteren van mijn 

plek in het aquarium, was ik na zoveel jaar toch weer een beetje terug op Oncogenomics! 
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Heel veel dank ook voor het feit dat je zitting wilde nemen in mijn promotie-commissie en 

mijn werk wilde beoordelen.

Lieve oud-aquariumgenoten Richard, Jens, Fieke, Hinco, Maaike,  Joanne, Sophie, 

Maria en Heleen voor het goede gezelschap. Heleen, wat is het toch fijn dat we (nu 

nog…) bijna buren zijn en wat ben je een ontzettende schat. Voor ons, maar ook voor Cato: 

dank voor jouw gezelligheid al die keren dat je voor ons klaar stond! Joanne, wat jammer 

dat we in dit laatste stukje niet meer dezelfde kamer delen, succes en dank voor al jouw 

interesse!

Huidige aquariumgenoten Peter S., Ksenja, Suzanne, Irene en in het bijzonder Emmy 

Dolman. Emmy, wat had ik toch zonder jou gemoeten! Van lastminute een grafiek 

vervolmaken in graph pad, tot onze uitgebreide evaluaties van sociale situaties en jouw 

eindeloze attent-zijn: je bent eigenlijk onmisbaar! Gelukkig is Utrecht jouw hometown dus 

ik hoop elkaar nog eens te zien!

Ik wil de Kinderoncologen heel erg bedanken voor hun interresse in en meedenken 

over mijn verschillende projecten. Dank ook voor het vertrouwen in mij om mee te laten 

denken over tumor predispositie bij jullie patiënten. Marianne, dank dat je altijd zo attent 

informeerde hoe het ervoor stond. Lieve, dank voor jouw meedenken en de uitnodigingen 

voor jullie leuke feestjes! Cor, dank voor je kritisch lezen van Hoofdstuk 7 en het feit dat je 

tijd en energie in het lezen van mijn manuscript en proefpromotie wilde steken.

Kinderonco dames en heer: Natasha, Reineke, Rutger, Janine, Odette, Elske en Gitta 

dank voor al jullie gezelligheid. Helaas zijn onze uitstapjes en lunches in de laatste twee jaar 

exponentieel afgenomen, maar wat was dat toch gezellig. Rein, mijn 3D partner in crime…

dank voor jouw inspanningen bij het werven van controle-personen en jouw gezelligheid. 

Succes met het laatste stuk van jouw promotie!

Elske en Gitta, mijn lieve paranimfjes (wat is dit toch een vreemd woord). In vind het 

fantastisch dat jullie deze bijzondere dag van zo dichtbij met me willen meemaken. Jullie 

zijn naast heel fijne collega’s ook heel fijne vriendinnetjes geworden. Elsie, we hebben 

het meer dan eens gehad over de tijd die zou komen “als we allebei klaar zouden zijn”. 

Inmiddels heb jij de klus alweer enige tijd geleden geklaard maar nu is het toch zover! 

Helemaal rustig is het nog niet, maar hopelijk weer ietsje meer tijd voor afspraakjes, dat 

vind ik altijd zo gezellig! Git, meer dan eens ben je onmisbaar gebleken. De lunchpauzes 

waarin van alles de revue passeerde waren altijd zo gezellig en zo’n fijne afleiding! Ook de 

afspraken buiten werk om zijn altijd zo leuk en wie weet worden Kyan en Cato nog wel echt 

een keer verliefd, wat een fijn stelletje toch die boefjes van ons.
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Collega’s van de PLEK en LATER: Minke, Heleen, Sebastiaan, Leontien, Renée, Lieke 

Judith, Jop, Susanne en Anna. Dankjulliewel voor de interresse in mijn werk, het 

meedenken en jullie gezelligheid.

Twee collega’s van het datamanagement wil ik in het bijzonder bedanken: Jeannette 

van Gelder en Richard Heinen. Jullie zijn absoluut onmisbaar geweest voor de opzet en 

querying van de database voor het Hoofdstuk 7 over het screeningsinstrument. Ongelooflijk 

veel dank hiervoor!

Marit, Ilse, Antoinet, Monique en Hester: jullie hulp bij plannen van vergaderingen, 

ontvangen en versturen van patiëntmateriaal en -correspondentie was onmisbaar! 

Monique, wat ben je toch altijd geïnteresseerd, zo leuk. Hes, onwijs bedankt voor jouw 

interesse en attentie bij alle belangrijke gebeurtenissen. Antoinet, dank voor de organisatie 

van de administratie die bij een promotie komt kijken.

Dank Chris Bor, je hebt hier echt heel veel werk in gestopt en met heel mooi resultaat!! 

Arnold Leenders, dank voor de ondersteuning bij zoek strategieën in PubMed en EMBASE.

Collega’s van de klinische genetica in AMC: in het bijzonder Simone Snijder, Lia Knegt , 

Inge Mathijssen, Saskia Maas, Jan Maarten Cobben, Cora Aalfs en Fonnet Bleeker: 

dank voor de fijne samenwerking, jullie interesse in mijn project(en) en jullie meedenken bij 

verschillende patiëntcasussen. 

Arts-onderzoekers van andere afdelingen in het EKZ/AMC wil ik bedanken voor hun 

gezelligheid, fijne kletspraatjes, lunches en morele steun: Lotte, Marieke, Tes, Sophie, 

Eva, Janneke, Sanne, Carline (prof. Tacke), Alice, Lies, Nicole, Syl, Machtelt, Amber 

en wijlen Quirine. Quirine, je was altijd zo oprecht, geïnteresseerd en sociaal, je wordt 

gemist.

Speciale dank ook aan mijn Amsterdam Kindersymposium commissie maatjes Gitta, 

Hester, Tackie, Alice, Hester, Marc en Denise, wat hebben we dat toch goed gedaan! 

Collega’s Utrecht 

Beste Nine, dankjewel dat je mij de kans gaf klinisch geneticus bij jullie te worden; ik voel 

me als een vis in het water en heb heel veel zin in de aankomende jaren. Juist daarom vind 

ik het zo leuk dat jij in mijn commissie plaats wilde nemen en mijn voorgaande werk wilde 

beoordelen, dank daarvoor! 

Ik ben een bevoorrecht mens, want toen ik het AMC verruilde voor het UMC Utrecht kreeg 

ik er minstens zo fijne collega’s bij. Dank aan alle stafleden voor het creëren van een 

fijne leeromgeving en de bereidheid jullie kennis te willen delen. Mede A(N)IOS Marijke, 

Annette, Evelien, Charlotte, Marijn en Nienke. We zijn een fijn clubje bij elkaar en ik wil 
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jullie bedanken voor de flexibiliteit en ruimdenkendheid als er eens een conflict van taken of 

agenda’s was waardoor er last-minute toch nog iets overgenomen of geruild moest worden. 

In het bijzonder wil ik mijn kamergenootjes Evelien en Charlotte bedanken omdat zij zo 

onwijs lief, meelevend en steunend zijn. 

Familie en vrienden

Tot slot wil ik heel graag mensen bedanken die misschien niet direct hebben bijgedragen 

aan mijn proefschrift maar toch onmisbaar zijn geweest door hun meeleven, steun en hulp 

achter de schermen. Git, Elsie, Tes en Marion ik wil jullie nog een keer expliciet noemen 

omdat jullie zulke fijne lieverds zijn en het zo hielp dat jullie in dat laatste taaie stuk precies 

wisten hoe het voelt. Dan zijn er ook vier eindeloos attente mensen die steeds kaartjes, 

berichtjes of gezellige dingetjes stuurden op precies het goede moment: Doortje en Bas, 

Anouk en Evert: jullie zijn waanzinnig lief en ik hoop snel weer meer tijd met jullie en onze 

lieve kindjes door te kunnen brengen. Lieve Ruth, Lieke en Sophie: heel veel dank voor 

jullie vriendschap en eindeloze geduld als ik weer eens nergens anders tijd voor had dan 

werken en een afspraak weer uitgesteld moest worden. Ruthje, je bent de allerliefste, meest 

stoere en sterke vrouw die ik ken; we zien elkaar standaard te weinig maar toch lijk je altijd 

dichtbij. Dikke kussen voor jou, Sev en Merijn, denk aan jullie. Lieve Noortje en Ralph, 

dank voor jullie fijne vriendschap. Noor, we gaan way-back naar onze medische biologie-

bijbaantje op de EHBO van de Jaap Eden ijsbaan. Onze gezellige EHBO-cursusavondjes 

waren de basis voor onze hechte vriendschap en ik hoop dat deze nog heel lang mag blijven 

bestaan. Dank voor jouw geduld in deze niet-sociale periode van mijn leven. Eindelijk weer 

tijd om goed bij te kletsen, ik verheug me er nu al op! Lieve Evelien en Michiel, naast onze 

fijnste buurtjes zijn jullie heel dierbare vrienden voor ons geworden. We delen een doel 

gemeenschappelijks en onze uitjes, vakanties en theemomentjes maken me superblij. Het is 

nog een beetje onwennig dat er straks een grotere afstand tussen onze huisjes is, maar ik 

hoop heel erg dat het ons niet gaat tegenhouden om elkaar te blijven zien.

Dan mijn lieve schoonfamilie: Frank, Ellen, Eva, Hugo en Mathilde: jullie zijn een heel 

leuk en lief stelletje bij elkaar. Frank en Ellen: vaak vertrokken jullie voor dag en dauw uit 

Nijmegen om op Cato te komen passen. ’s Avonds bij thuiskomst hangt of ligt er dan steeds 

weer een nieuw kunstwerk met een stralend Catootje erbij, dat maakt me zo blij! Dank dat 

jullie zoveel voor ons klaar staan en dank dat jullie zo’n fijne opa en oma voor Cato zijn.

Mijn lieve zussies Maaike en Nienke, schoonbroers Edwin en Ton en liefste nichtjes Farah 

en Ive. Jullie warmte en steun achter de schermen is zo fijn. Heel, heel veel dank voor jullie 

geduld, het meeleven op de leuke en minder leuke momenten en het er zijn. 

Lieve pap en mam, waar moet ik beginnen om jullie te bedanken? Het warme, geborgen 

nest waarin wij zijn opgegroeid is de basis geweest voor heel veel goeds. Nu ik weet dat 
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het zo anders kan waardeer ik dat meer dan ooit. Jullie onvoorwaardelijke liefde, steun 

en wijsheid maakt alles makkelijker. Het doorzettingsvermogen (even door de zure appel 

bijten..) dat ik van jullie heb mee gekregen hielp me dingen af te maken als het even tegen 

zat en ook daar ben ik jullie heel dankbaar voor. Ontelbare keren stonden jullie klaar voor 

ons met klussen, oppassen of een motiverend gesprek. Jullie zijn onmisbaar voor ons als 

(schoon)ouders en voor Cato als opa en oma. Ik voel me bevoorrecht met ouders zoals jullie 

en ben ongelooflijk blij dat we samen deze mijlpaal kunnen vieren, ik hou van jullie.

Liefste Cato, wat is het toch een ongelooflijk feest dat jij in ons leven bent. Jouw blije, 

bruine glansoogjes maken ieder tegenslagje onbelangrijk. Het duurt nog even voor je weet 

waar dit boekje van mama precies over gaat, maar je wist al wel heel goed dat ik daarvoor 

een boel “knopjes drukken achter de computer” moest. Je bent een fantastisch meisje en 

papa en ik zijn ongelooflijk trots op jou. I-love-you!

Liefste Steef, deze laatste paar zinnen gericht aan jou doen geen absoluut geen recht aan 

hoeveel jij voor mij betekent. De afgelopen maanden heb je zonder te klagen mij alles uit 

handen genomen om me maar de tijd en ruimte te geven dit af te maken en daar ben ik je 

ongelooflijk dankbaar voor. Maar nog veel meer dankbaar ben ik jou voor al het fijns dat 

we samen delen, we zijn zo’n goed stel en ik hou ontelbaar veel van jou. Ik kijk uit naar al 

het moois wat het leven voor ons nog meer in petto heeft, samen met jou is 1 plus 1 meer 

dan twee! KOZK, Sas
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