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DANKWOORD 
 
 
Zeg nooit nooit!  

 

Het is een langdurig proces geworden, waarbij ik meerdere keren dacht dat het niet 

af zou komen. Nu lijkt het toch te gaan gebeuren. Vele mensen hebben 

meegeholpen, daarvoor wil ik hen bedanken. Een deel van hen wil ik apart 

noemen. 

 

Marrije, met je eeuwig aanwezige vertrouwen in mij. Nooit heb je mij onder druk 

gezet, maar wel altijd ben je me blijven steunen en heb je me tijd gegeven voor 

mijn privé leven. Dank voor je flitsbezoekjes. 

 

Lukas, onze eerste echte kennismaking was in Edingborough en zal ik niet gauw 

vergeten. Dank voor je kritische blik. Ik heb veel van je geleerd. Fijn dat je de 

“finishing touch” overgenomen hebt. 

 

Gemma, je kwam pas later in beeld, maar jij hebt je hard gemaakt voor de 

voltooiing van dit proefschrift. Mede dank zij jou is het toch gelukt. 

 

Matthé, dank voor je kritisch meedenken met het epidemiologische deel van dit 

proefschrift. Het is allemaal anders gelopen dan we in het begin bedacht hadden. 

Dank voor je begrip. 

 

De leden van de beoordelingscommissie. Het leek wel een knipperlicht, wel-niet-

wel-niet, dank voor jullie geduld en vervolgens snelle beoordeling. 
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Ben Willem, zonder jou was dit proefschrift er niet gekomen. Elke keer wanneer ik 

een stuk kwam bespreken, had jij alweer nieuwe plannen klaar. Dank hiervoor. 

 

Frank Baas, dank voor je begeleiding bij het basaal wetenschappelijke deel van dit 

onderzoek. Ik was een vreemde eend in de bijt, jullie hebben altijd zonder 

mopperen mijn vragen beantwoord en mijn aanwezigheid geduld. Jennifer en 

anderen van het lab., dank voor jullie hulp, meedenken en gezelligheid.  

 

Perry, jouw kennis gaat mij ver boven mijn pet. Dank voor je ellenlange 

berekeningen en grote geduld. Je bent een prettig mens om mee samen te werken. 

 

Marloes, sterk als je bent. Het lijkt wel stuivertje wisselen privé en in het 

onderzoek. Het loopt allemaal anders. Dank voor je hulp. 

 

(Oud)Collega’s van het CGOA; Willemien, Marc, Henry, Luc, Jan, Fleur, Marrije, 

Ko, Marten, Guus, Hans, Ming, Christianne, Freek en Gemma. Dank voor de fijne 

samenwerking en voor de tijd en steun die jullie mij gegeven hebben om dit boekje 

af te maken. Chris, de stabiele factor tijdens mijn onderzoeksjaar. Het was erg 

gezellig in ons kleine hokje. Dank dat je de editing voor je rekening genomen hebt. 

Chris en Willemien, jullie waren er voor mij toen dat het hardste nodig was. Dank 

voor jullie opvang en steun. 

 

Lieve paranimfen: Liesbeth het waren roerige tijden, maar wat hebben we ook 

gelachen. Het leven valt gelukkig niet te voorspellen. Ik hoop nog vele gezellige 

momenten samen te hebben. Astrid, maatje in opleidingstijd. Golfen doen we al 

even niet meer, maar daarbij heb ik jou en Marc beter leren kennen. Nu zijn het 

uitjes met de kids, wel zo gezellig. Dank voor jullie steun en gezelligheid. 

 



Dankwoord 
 

 
185 

Medewerkers/collega’s van het AvL. Wat een fijne plek om te werken! Voelt goed 

om door jullie behandeld te worden. Dank voor al jullie lieve steun. 

 

Lieve vriendinnen, Ilona, Miranda, Jolita, Akke-Rixt, Annelies, Liesbeth en 

Femke. De meeste van jullie zijn niet direct betrokken bij het onderzoek, maar oh 

zo belangrijk voor mij. Jullie maken dat de kuurdagen gezellig en bijzonder zijn. 

Wat een voorrecht om jullie als vriendin te hebben.  

 

Lieve papa, mama, zonder jullie liefde en betrokkenheid was ik niet zo ver 

gekomen. Mama op de achtergrond, present zodra het nodig is. Papa met hoge 

verwachtingen en wat wilde je graag nog bij de promotie aanwezig kunnen zijn. 

Dat het allemaal anders zou lopen wisten we toen gelukkig niet. Wat fijn dat jullie 

zo genieten van de kleinkinderen en altijd klaar staan om in te springen wanneer 

wij het weer eens te druk hebben. Helaas nu meer nodig dan ooit. Miriam en Tjaco, 

onze levens zijn ieder een eigen weg gegaan. Desondanks is er genoeg ruimte om 

samen leuke dingen te ondernemen. Dank hiervoor en voor jullie steun. 

 

Lieve Henk, wie had ooit kunnen denken dat onze levens deze wending zouden 

nemen. Dank voor je geduld, steun en vooral liefde. Hou zielsveel van je. IJsbrand 

en Marin, nog te jong om te realiseren wat er gebeurt. Wat ben ik gelukkig met 

jullie! Dikke kus. 
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CURRICULUM VITAE 
  
 
Petra Biewenga is geboren op 19 April 1971 als 

2e dochter in een gezin met 3 kinderen. Zij is 

opgegroeid in Heteren en Renkum. Na het 

afronden van het VWO in Arnhem is zij 

geneeskunde gaan studeren in Groningen. 

 
Via arts-assistentschappen in Zaandam en  

het OLVG is zij de opleiding tot gynaecoloog 

in het AMC gaan doen. Het perifere deel heeft 

zij in het OLVG gedaan. Tijdens haar opleiding 

is zij een jaar onderzoek gaan doen, waarbij de basis van dit proefschrift gelegd is. 

Na een tussenstop in Zaandam heeft zij het fellowship oncologische gynaecologie 

gedaan, eveneens in Amsterdam. Sinds eind 2009 is zij werkzaam als 

gynaecologisch oncoloog binnen het CGOA op de locatie AVL. 

Sinds 2014 woont zij in Loenen aan de Vecht. Zij is getrouwd met Henk en moeder 

van IJsbrand (2010) en Marin (2012). 

 

 

 


