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Ik ben geneigd mezelf in de arm te knijpen om te checken of ik niet aan het 

dromen ben, maar het lijkt echt waar te zijn: mijn proefschrift is af. Eindelijk! De 

afgelopen zes jaar waren een groot avontuur, één die ik zeker niet had weten 

te volbrengen zonder de hulp, aandacht, liefde en afleiding van vele mensen. 

Iedereen die me, op wat voor manier, de afgelopen jaren heeft bijgestaan wil ik 

dan ook uit de grond van m’n hart bedanken, zonder jullie was het niet gelukt. 

Een aantal mensen wil ik graag in het bijzonder bedanken.

Monique en Leontien, mijn promotor en co-promotor, dankzij jullie vertrouwen kon 

ik acht jaar geleden via een topstage beginnen met mijn onderzoek op de PLEK. 

Vanaf het allereerste begin heb ik het met jullie beide erg goed kunnen vinden 

en in de loop van de jaren ben ik zeer op jullie gesteld geraakt. Jullie tomeloze 

energie, aanstekelijke enthousiasme en bovengemiddelde intelligentie waren 

voor mij altijd een grote stimulans. Ik heb onwijs veel van jullie geleerd, zowel op 

professioneel als op persoonlijk vlak, en daar ben ik jullie ontzettend dankbaar 

voor. Ik ga onze regelmatige onderzoeksbesprekingen cq. bijkletsuurtjes zeker 

missen! Huib, mijn promotor, ook jou wil ik graag bedanken voor het vertrouwen 

dat je de afgelopen jaren hebt gehad en voor de mogelijkheid om te kunnen 

promoveren op jouw afdeling. Hoewel we elkaar in de dagelijkse praktijk maar 

weinig troffen, heb je op de achtergrond veel werk verzet voor het mogelijk 

maken van dit proefschrift. Hartelijk dank daarvoor!

 Als ik mijn adres moet opschrijven, neig ik af en toe per ongeluk nog steeds wel 

eens met ‘Kamer J1B-113.2” te beginnen… Dat krijg je er van als je zo’n lange tijd 

in zo’n leuke kamer zit. Graag wil ik dan ook al mijn kamergenootjes bedanken 

voor een fantastische periode. Bij jullie kon ik altijd stoom afblazen, reflecteren, 

stressen, snoepen en vooral veel lachen. Saeid, Anneke, Sabine, Moniek en 

Mariëtte, bedankt voor de mooie jaren!

Renée, Elske, Irma, Minke, Heleen, Elvira, Judith, Lieke, Cecile, Job, Anna, Nynke, 

Bep en Martine, oftewel de grote late effecten club: bedankt voor alle gezellige 

overleggen, leermomenten, discussies, praatjes, posters, congresbezoeken en al 

het verdere gedeelde lief en leed dat promotieonderzoek heet te zijn. 
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Uiteraard ook een woord van dank aan alle andere collega’s van de kinderoncologie 

en de klinische informatiekunde. Ik zie het als een voorrecht dat mijn aanstelling 

verdeeld was over deze twee afdelingen, aangezien ik op deze manier kennis 

heb kunnen maken met ruim twee keer zo veel slimme, leuke en enthousiaste 

mensen met een groot hart voor patiëntenzorg en onderzoek. Uiteraard hielp 

het ook dat ik via deze constructie kon genieten van twee keer zo veel taart, 

borrels, congressen en uitstapjes. 

Derk, jou wil ik graag bedanken voor je flexibele opstelling de afgelopen maanden, 

waardoor ik wanneer het nodig was nog aan dit boekwerk kon werken. Naast 

baas en collega ben je inmiddels ook een goede vriend geworden en ik hoop dat 

we onze samenwerking na mijn reis nog lang kunnen voortzetten.

Mijn dispuutsgenootjes van het mooiste dispuut van de wereld: Barisart. Jullie 

zijn inmiddels met teveel om bij naam te noemen. Desalniettemin wil ik jullie 

ontzettend bedanken voor alle afleiding die jullie de afgelopen 11 jaar hebben 

geboden! Bedankt voor alle drinkgelagen, goede gesprekken, vakanties, 

spelletjes, (techno)feestjes, heerlijke diners en alle andere leuke dingen die we 

de afgelopen jaren hebben gedaan samen. 

Twee Barisanten wil ik er in het bijzonder uitlichten: mijn paranimfen Jos en 

Pieter-Jan. Jullie zijn twee kanjers voor wie ik te alle tijden m’n hand in het vuur 

zou durven steken. We hebben de afgelopen jaren al heel veel moois beleefd en 

ik hoop dat we dat nog heel lang blijven doen. Bedankt voor de vele gezellige 

avonden, de potjes FIFA, de vakanties en uiteraard al jullie hulp rondom 

deze promotie (inclusief de suggestie om mijn lekenpraatje met “Ik hou mijn 

spreekbeurt over…” te beginnen). 

Ruud, Rietje, Liza, Tom, Wies en Kees: hier is het bewijs dat ook Sinterklaas 

vertrouwen dient te houden ;) heel erg bedankt voor de vele relaxte dagen, 

avonden, weekenden en vakanties die we samen hebben doorgebracht! 

Lieve papa en Elly, jullie betekenen ontzettend veel voor me. Ontzettend bedankt 

voor jullie onvoorwaardelijke steun, liefde en trots, en voor alle praktische hulp 
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en goede adviezen. Jullie zijn toppers, ik hou van jullie!

Reinier, Stefan en Dennis: jullie staan niet voor niks tussen de familie. Je weet 

zelf, bedankt voor alles!

Roderick, hoewel we elkaar vroeger regelmatig de hersens insloegen ben je 

toch maar mooi m’n lievelingsbroertje én zakenpartner geworden! Bedankt dat 

ik altijd tegen je aan kan praten, ongeacht het tijdstip, ongeacht het onderwerp, 

dat is me de afgelopen jaren heel veel waard geweest. Komende tijd moesten 

we maar eens iets minder gaan werken en wat vaker een potje gamen, miljonair 

worden kan ook een jaartje wachten. 

En dan de lekkerste voor het laatst: lieve, lieve Kris. Als er iemand zo mogelijk nog 

blijer zal zijn dan ik met de afronding van dit proefschrift, dan ben jij dat. Je krijgt 

je vriendje weer terug! Kort na de start van mijn onderzoek leerden we elkaar 

kennen en de vonk sloeg al vrij snel daarna over, dus je hebt de ontwikkeling van 

dit boekje echt van begin tot eind meegemaakt. Jij sleepte me de pieken op en 

de dalen uit en wist geregeld met een welgemikte schop onder m’n kont ervoor 

te zorgen dat ik m’n schouders er weer onder zette. Dank daarvoor! We hebben 

de afgelopen vijf jaar al ontzettend veel moois meegemaakt en daar gaan we 

hopelijk nog heel erg lang mee door. Eerst maar eens met z’n tweetjes voor 

onbepaalde tijd naar de andere kant van de wereld! I love you! <3

Sebastiaan


