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Dit proefschrift was er niet gekomen zonder de hulp, steun, inspiratie en bemoedigende 

woorden van velen. Iedereen die op wat voor manier dan ook heeft bijgedragen wil ik 

hiervoor graag bedanken.

Daarnaast wil ik een aantal betrokkenen persoonlijk bedanken voor hun bijdrage.

Allereerst wil ik graag alle overlevenden van kanker op de kinderleeftijd bedanken, die 

hun toestemming hebben gegeven voor het gebruik van hun medische gegevens in onze 

database. Deze informatie heeft al veel waardevolle kennis opgeleverd en zal dat ook 

in de toekomst doen, met als ultiem doel om het risico op late gezondheidsproblemen 

te verminderen en optimale zorg te bieden waar nodig. Beste Agata, dankjewel dat jij 

als vertegenwoordiger van hen de illustraties voor mijn boek hebt gemaakt, mooier en 

persoonlijker had ik het me niet kunnen wensen.

Mijn co-promotor dr. L.C.M. Kremer. Beste Leontien, jij hebt vanaf het moment dat Lieve 

mij bij jou introduceerde vertrouwen gehad in alles wat ik deed. Bedankt voor alle moge-

lijkheden die je me geboden hebt, van de master die ik mocht doen tot het opzetten van 

onderzoek en het ontwikkelen van visie. Bedankt ook voor je enthousiasme en persoonlijke 

sturing, waarmee je niet alleen mij, maar al jouw promovendi laat groeien. Dankjewel voor 

de wijze levenslessen die ik van je opgedaan heb.

Mijn promotor, prof. dr. H.N. Caron. Beste Huib, ook jij gaf mij vanaf dag 1 alle ruimte, 

mogelijkheden en vertrouwen om dit proefschrift op te bouwen en af te ronden. Onze be-

sprekingen die we hadden waren inspirerend, je had vaak aan een halve zin uitleg genoeg 

om een goede bijdrage aan een studie te leveren. Veel dank hiervoor.

Members of the committee, prof. dr. M.L. Essink-Bot, prof. dr. J.B. van Goudoever, dr. 

M.M. van den Heuvel-Eibrink, prof. dr. M.W.M. Jaspers, prof. dr. R.J.P.M. Scholten, dr. J.F. 

Winther, prof. dr. A.H. Zwinderman, thank you very much for your critical assessment of 

the thesis and for participating in the PhD thesis defense committee. Een groot deel van u 

heb ik ontmoet op mijn bijzondere werkplek op de gang van J1B, op congressen, of op een 

masterclass. Daarom vind ik het extra speciaal om met u van gedachten te wisselen over de 

studies die juist op die momenten ter sprake gekomen zijn. Dr. J.F. Winther, a special thank 

you for coming all the way to Amsterdam to discuss the topic of your expertise.

Mijn paranimfen en goede vriendinnetjes, Elsa en Saskia. Dankjulliewel dat jullie me willen 

bijstaan op dat moment waar we alle drie al een tijd tussen hoop en vrees naar uitkijken. 
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Over een jaartje zijn we allemaal doctor en kunnen we nog eens lachend terugkijken naar 

de vele lotgenoten-momentjes. Die waren onmisbaar!

I would like to thank all co-authors of the papers in this thesis for their contribution.

Dr. Robert Weintraub. Dear Rob, it all started with you offering me a research project as 

a medical student. Thank you for everything you have done for me in those wonderful 6 

months down under. It is great that we have kept in touch and I look forward to meeting 

you again, one day in Amsterdam, Melbourne or anywhere else. I would also like to thank 

all other co-authors of that first paper, as well as the staff of the Cardiology Department 

for their contribution to the paper. A special thank you for Ingrid, who made working at 

the Royal Children’s Hospital even more fun.

Dr. Elvira van As-van Dalen. Beste Elvira, één van de beste medeauteurs die je je kunt 

wensen. Ongelooflijk hoe stipt en snel jij werkt, dankjewel voor het fijne samenwerken.

Dr. Hans Reitsma. Beste Hans, je bent later in het traject betrokken geraakt, maar wat gaf 

je prettige supervisie met jouw kennis en overzicht. Heel erg bedankt ook dat je betrokken 

bent gebleven nadat je in Utrecht ging werken.

Dr. Marcel Dijkgraaf. Beste Marcel, het was altijd gezellig om jouw kamer in te lopen om 

de CBS-computer op de trolley op te halen of terug te brengen. Bedankt voor je support 

en je soms onnavolgbare, bijna filosofische ideeën over (ons) wetenschappelijk onderzoek.

Dr. Ronald Geskus. Beste Ronald, je kwam als laatste medeauteur bij de koppelingsstudie, 

maar je bent desalniettemin een van de belangrijkste gebleken. Bedankt voor de leuke 

momenten achter de CBS computer op de gang, die tot jouw grote frustratie telkens weer 

vanzelf uitlogde. Maar ook voor je snelle antwoorden, revisies en voor je expertise. Ik vond 

en vind het erg fijn samenwerken.

Prof. ir. Flora van Leeuwen. Beste Floor, we hebben niet intensief samengewerkt en dat 

vond ik soms best jammer, want de momenten van overleg met elkaar waren inspirerend en 

brachten veel op. Bedankt ook voor je zeer gedetailleerde en kritische blik op de stukken.

Drs. Richard Heinen. Beste Richard, het is alweer even geleden, maar wat was het gezellig om 

samen aan de database te werken. Volgens mij waren we een goed team. Dank voor alle que-

ries en het aanhoren van mijn gemopper op SPSS en promoveren. Het is dus goed gekomen.

Dr. Liedeke Postma. Beste Liedeke, ook met jou heb ik erg prettig samengewerkt aan 

meerdere stukken, waarvoor veel dank.

Dr. Helena van der Pal. Beste Heleen, behalve een prettige medeauteur was je vooral 

ook de enige echte PLEK dokter. Bedankt voor je menselijke supervisie en de gezellige 

dinsdagmiddagjes.



Dankwoord

263

Dr. Renée Mulder. Beste Renée, het heeft even geduurd, maar uiteindelijk mochten wij dan 

toch samenwerken aan een stuk. En zoals verwacht was het een hele fijne samenwerking. 

Bedankt ook voor alle gezelligheid op de meerderheid van de 8 werkplekken die ik heb 

gehad in het AMC.

Alle databasemanagers van DM-KON. Dankjulliewel voor de vele jaren dat ik altijd binnen 

mocht komen wandelen met databasevragen en gezellig koffie met jullie mocht drinken 

op A3. Jeannette, het lijkt niet zo lang geleden dat je me zou inwerken tijdens mijn eerste 

werkweek in het AMC en ik per ongeluk naar Diemen was gefietst. Ook jij bedankt voor 

alle queries en andere gezellige momenten dat ik je mocht storen.

Ook wil ik graag alle betrokken medewerkers van het Centrum voor Beleidsstatistiek van 

het Centraal Bureau voor de Statistiek bedanken voor de prettige samenwerking en de 

snelle service die jullie altijd leveren. Afdeling J1B van het AMC, met name de koffiedrin-

kers: bedankt voor de gezellige momenten tijdens de vele momenten dat ik op jullie gang 

aan het werk was.

Collega’s PLEK en LATER. Allereerst mijn onderzoeksbuddies van het eerste uur, Irma, Se-

bas, Cécile, Renée, dankjulliewel voor de mooie tijd! Ik heb warme herinneringen aan alle 

bijkletsmomenten op de kamer of de gang, de congressen en de PLEK besprekingen. Maar 

ook alle collega’s die later gekomen zijn, dankjulliewel voor alle gezelligheid en het vormen 

van een erg mooie onderzoeksgroep. Dear Anna, ik zal het in het Nederlands zeggen. Ik 

had me geen betere opvolger kunnen wensen. Dankjewel voor de fijne samenwerking de 

afgelopen maanden en heel veel succes met het verder werken aan ons koppelingsproject. 

Ik heb er alle vertrouwen in. Beste Edith, dankjewel voor jouw belangrijke bijdrage aan de 

zoekstrategieën van de systematische reviews. Beste Jos en Antoinet, bedankt voor alle 

zaken die jullie afgelopen jaren geregeld hebben en voor de momenten van even gezellig 

bijkletsen. LATER collega’s buiten het AMC, met name VUMC en Rotterdam, bedankt voor 

de leuke congresmomenten en voor het ongelooflijk attente kraamcadeau uit Rotterdam. 

Lieve Marjo, bedankt voor alle hoogtepunten van de afgelopen jaren, van koffiedrinken 

tijdens Nihes tot het ontdekken van de oosterse keuken in New York. Ik kijk er naar uit dat 

je in Amsterdam komt wonen!

De kinderoncomeisjes en -jongen, Gitta, Reineke, Natasha, Saskia, Renée, Odette, Janine 

en Rutger. Ik kijk terug op een fantastische tijd met jullie, bedankt voor alles. Martijn, Jaap 

en Lotje, bedankt voor alle mooie momenten in de IJsbreker, tijdens kindergeneeskunde-

weekends en in het AMC. Ook wil ik alle andere onderzoekers van de kindergeneeskunde 

met wie ik een erg leuke tijd heb gehad bedanken. De kinderoncologen en de werknemers 

van de afdeling kinderoncologie, dankjulliewel voor de interesse die jullie altijd getoond 

hebben in mij en mijn onderzoek.
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Mijn nieuwe collega’s van de medische microbiologie van de VU. Ik heb het echt ontzet-

tend getroffen met zulke fijne collega’s. Bedankt voor jullie interesse in mijn onderzoek en 

vooral voor jullie begrip in deze drukke tijden. Mede daardoor heb ik dit proefschrift naast 

mijn AIOS-schap kunnen afronden. Ik kijk er naar uit om me volledig op de microbiologie 

te kunnen focussen.

Mijn lieve jaarclubvriendinnetjes. Na een half jaar onder een sociale steen te hebben gezeten 

hoop ik deze zomer weer volop met jullie te beleven. Bedankt voor jullie onvoorwaardelijke 

support en geduld en gewoon dat jullie er zijn. Wat zijn we een bijzonder clubje.

Ook alle andere vriendinnen en vrienden, met name mijn studievriendinnetjes, vriendin-

nen van vroeger, Cornea-teamgenoten, Butcher-mannen en aanhang. Bedankt voor alle 

interesse in dit boek en mijn vorderingen, erg veel zin om er op 3 juli een borreltje op te 

drinken! Mijn hockeyteam Pinoké Dames 11. Bedankt voor jullie begrip en flexibiliteit als ik 

weer eens een paar minuten voor aanvang het veld op rende. Heel erg fijn om zo’n gezellig 

team te hebben.

Dear Anastasia, what should we do without you? Thank you for everything. Ook Annalies, 

onze gastouder, wil ik graag bedanken voor alle flexibiliteit en goede zorg voor Famke.

Mijn schoonfamilie. Lieve Albert, Hetty, Pim en Renske, het is bijna onmogelijk jullie te 

bedanken voor alles wat jullie voor ons gedaan hebben. Zonder jullie was het afgelopen 

half jaar niet goed gekomen. Bedankt voor jullie steun op alle vlakken en interesse in wat 

ik doe.

Mijn lieve zusjes, Inge en Berber. Wat een voorrecht om zulke zusjes te hebben, die je altijd 

bijstaan waar nodig en voor wie een half woord genoeg is. Bedankt voor alles, het is teveel 

om op te noemen. Lieve Lars, wat gezellig dat je bij de familie bent, ook jij bedankt voor 

al je hulp en interesse.

Mijn ouders. Lieve papa en mama, jullie onvoorwaardelijke steun, interesse en vertrouwen 

in mij is onbeschrijfelijk. Jullie zijn de beste ouders die ik kan wensen.

Lieve Derk, liefde van mijn leven. Dankjewel voor jouw bijdrage aan dit proefschrift. Je 

support en sturing waren onmisbaar. Het leven met jou en Famke is een feestje en daar 

geniet ik elke dag van. Dankjewel dat je oud met me wilt worden.


