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Nederlandse samenvatting
De afgelopen decennia is het percentage kinderen dat kanker overleeft sterk 
gestegen door de enorme vooruitgang die is geboekt in de behandeling van kanker. 
Hierdoor ontstaat er een steeds grotere groep overlevenden van kinderkanker. 
Helaas lopen deze overlevenden risico op het krijgen van allerlei nadelige 
gezondheidseffecten als gevolg van de eerdere behandeling voor kinderkanker, 
de zogeheten late effecten. Ongeveer 75% van alle overlevenden ontwikkelt 
minstens één aandoening en 40% ontwikkelt een ernstige of levensbedreigende 
aandoening. Follow-up screening voor overlevenden van kinderkanker is dan 
ook noodzakelijk om deze late effecten in een vroeg stadium te ontdekken en 
te behandelen. In Nederland is daarom in ieder van de 7 kinderoncologische en 
stamceltransplantatie centra een speciale late effecten polikliniek (de LATER-
polikliniek) opgezet waar screening van overlevenden op mogelijke late effecten 
van de vroegere behandeling plaatsvindt.

In 2010 ontwikkelde Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) een 
evidence-based richtlijn voor de medische follow-up screening van overlevenden 
van kinderkanker op de LATER-poliklinieken (de LATER-richtlijn). Deze 
papieren richtlijn wordt door zowel artsen als datamanagers gebruikt om een 
bezoek van een overlevende aan de LATER-polikliniek voor te bereiden. In de 
dagelijkse praktijk blijken papieren richtlijnen de zorgprofessionals niet optimaal 
te ondersteunen in hun besluitvorming. Een mogelijke oplossing hiervoor 
is om de richtlijn te implementeren in een klinisch beslissingsondersteunend 
computersysteem. Dergelijke systemen kunnen patiënt-specifiek advies 
genereren op basis van beslisregels en informatie uit een richtlijn. Een hoge 
gebruikersvriendelijkheid van een dergelijk systeem is echter een voorwaarde om 
het systeem onder zorgverleners geaccepteerd te krijgen.

Hoewel het aanbieden van follow-up zorg het primaire doel is van de LATER 
poliklinieken, vormen deze klinieken ook een goed platform voor het uitvoeren 
van wetenschappelijk onderzoek. In Nederland is daarom een grootschalig 
landelijk onderzoeksproject opgezet, de zogeheten SKION LATER studie. 
Tijdens deze studie worden ongeveer 5800 overlevenden uitgenodigd om een 
algemene gezondheids- en leefstijl vragenlijst in te vullen en een bezoek te brengen 
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aan een LATER-polikliniek voor aanvullend medisch en vragenlijstonderzoek. 
Het uiteindelijke doel van deze grootschalige studie is om bekende late effecten 
vroegtijdig te kunnen detecteren, nieuwe late effecten te identificeren, en om 
groepen van overlevenden te identificeren die risico lopen op het ontwikkelen 
van late effecten. Ten einde valide resultaten te verkrijgen door middel van de 
SKION LATER studie is het belangrijk dat een groot deel van de uitgenodigde 
overlevenden ook daadwerkelijk deelneemt aan de studie. Wanneer de groep 
deelnemers verschilt van de niet-deelnemers in persoons- en leefstijlkenmerken, 
is er sprake van non-respons bias. Non-respons bias kan voor een vertekening 
zorgen in de resultaten van de SKION LATER studie, met name ten aanzien 
van de relatie tussen de gegeven kinderkanker behandeling en het risico op het 
ontwikkelen van late effecten. Voor de SKION LATER studie is de kans op 
non-respons bias aanzienlijk omdat het aannemelijk is dat er bepaalde groepen 
van overlevenden zullen zijn die meer geneigd zijn om deel te nemen aan de 
SKION LATER studie dan andere. Zo blijken vrouwelijke overlevenden vaker 
deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek dan mannelijke overlevenden. De 
afgelopen decennia is bovendien een daling zichtbaar in het aantal deelnemers 
aan wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor wordt het steeds belangrijker te 
onderzoeken welke uitnodigingsstrategieën tot de hoogste deelnemerspercentages 
leiden. Het is algemeen bekend dat de deelnemerspercentages van wetenschappelijk 
onderzoek voor een groot deel worden bepaald door de studieopzet en de 
(persoonlijke) kenmerken van de mensen die uitgenodigd zijn. Het is daarmee 
ook essentieel om inzicht te verkrijgen in mogelijke verschillen in karakteristieken 
tussen deelnemers en niet-deelnemers, zodat de mate van non-respons bias en de 
generaliseerbaarheid van onderzoeksresultaten beoordeeld kan worden.
 
Het doel van dit proefschrift was tweeledig: 1) het verbeteren van de 
gebruikersvriendelijkheid van de LATER-richtlijn door het ontwikkelen van 
een klinisch beslissingsondersteunend computersysteem, en 2) het evalueren van 
strategieën om zo hoog mogelijke deelnemerspercentages in vragenlijststudies 
onder overlevenden van kinderkanker te behalen.

Deel 1. Verbeteren van het gebruik van een richtlijn voor follow-up screening 
van kinderkanker overlevenden.
Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van een systematische literatuurstudie naar 
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factoren die een succesvolle implementatie van klinisch beslissingsondersteunende 
systemen gebaseerd op richtlijnen, belemmeren of bevorderen. In totaal werden 
er 35 studies gevonden die voldeden aan de inclusiecriteria, waaruit 421 
verschillende factoren geëxtraheerd konden worden. De gevonden factoren 
werden gecategoriseerd met behulp van het zogeheten ‘Human, Organization 
and Technology-fit’ (HOT-fit) raamwerk. Dit raamwerk biedt onderzoekers 
een handvat bij het analyseren van factoren die implementaties van zorgICT 
beïnvloeden. Menselijke, organisatorische en technologische factoren kunnen 
worden gecategoriseerd op basis van zeven dimensies: menselijke factoren op de 
dimensies ‘Systeem gebruik’ en ‘Tevredenheid van gebruikers’, organisatorische 
factoren op de dimensies ‘Omgeving’ en ‘Structuur' en technologische factoren 
op de dimensies ‘Kwaliteit systeem’, Kwaliteit informatie’ en ‘Kwaliteit 
dienstverlening’. Het raamwerk wordt aangevuld met een 8e dimensie ‘Netto-
voordelen’ die verwijst naar de opbrengst van een systeem in de klinische 
praktijk. Door deze categorisatie kon in de review een geïntegreerd overzicht 
gegenereerd worden van de factoren die de implementatie van klinisch 
beslissingsondersteunende systemen beïnvloeden en konden tevens de hiaten 
in de literatuur zichtbaar worden gemaakt. Het merendeel van de gevonden 
factoren betroffen technologische (210) en menselijke (127) factoren, terwijl 
maar een klein aantal organisatorische factoren (61) werd geïdentificeerd. 
Tevens werden er 23 factoren gecategoriseerd onder de speciale categorie 
‘Netto-voordelen’. Belangrijke factoren die een succesvolle implementatie van 
klinisch beslissingsondersteunende systemen bevorderen zijn: ondersteuning 
van de zorgprofessional door systemen die patiënt-specifieke aanbevelingen 
doen, de aanwezigheid van gebruikersvriendelijke systemen, en de aanwezigheid 
van geïndividualiseerde training voor eindgebruikers in het gebruik van het 
systeem. Belangrijke factoren die een succesvolle implementatie van klinisch 
beslissingsondersteunende systemen belemmeren zijn: de overtuiging van 
artsen dat gebruik van het systeem de arts-patiënt relatie schaadt, de angst van 
artsen om hun autonomie te verliezen, tijdsgebrek van artsen om het systeem 
in de dagelijkse praktijk te gebruiken en de aanwezigheid van systemen die 
niet goed geïntegreerd zijn met de dagelijkse werkprocessen van artsen. Uit de 
review werd tevens duidelijk dat onderzoek naar implementatie van klinisch 
beslissingsondersteunende systemen zich weinig gericht heeft op organisatorische 
factoren. Toekomstig onderzoek naar factoren die een succesvolle implementatie A
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van deze systemen beïnvloeden, dient vanuit meerdere perspectieven en in 
samenhang uitgevoerd te worden. Bovendien zijn er de afgelopen jaren meerdere 
socio-technologische modellen ontwikkeld die als referentiekader voor dit type 
onderzoek gebruikt kunnen worden. Er dient onderzocht te worden of deze 
modellen eveneens gebruikt kunnen worden in de voorbereidende fase van 
systeem ontwikkelingsprojecten om zodoende te kunnen anticiperen op factoren 
die een uiteindelijke implementatie kunnen belemmeren of bevorderen.

In Hoofdstuk 3 en 4 worden twee studies beschreven waarin onderzocht werd 
in hoeverre een methode uit de cognitieve psychologie van waarde was voor het 
ontwikkelen van een prototype klinisch beslissingsondersteunend systeem op 
basis van de LATER richtlijn en of dit systeem LATER artsen beter ondersteunt in 
hun besluitvorming ten tijde van de screening van overlevenden dan de papieren 
richtlijn. De ‘hardop-denk’ methode, een methode uit het vakgebied van de 
cognitieve psychologie, werd toegepast om inzicht te krijgen in de problemen die 
zorgprofessionals ervaren bij het verwerken van informatie uit de papieren richtlijn. 
Dertien zorgprofessionals werden gevraagd om 2 fictieve patiëntconsulten voor 
te bereiden aan de hand van de papieren richtlijn. Tijdens deze taak werd hen 
gevraagd hun gedachten continue te verbaliseren. Deze ‘hardop-denk’ protocollen 
werden opgenomen met een microfoon en via een webcam werd de wijze waarop 
de deelnemers de informatie in de papieren richtlijn verwerkten vastgelegd. Door 
middel van propositionele tekstanalyse werden de uitgeschreven ‘hardop-denk’ 
protocollen geanalyseerd. De resultaten van de ‘hardop-denk’ methode met de 
papieren richtlijn toonde aan dat zorgprofessionals problemen hadden met het 
verwerken van de informatie in de papieren richtlijn vanwege de suboptimale 
structuur. De structuur, gebaseerd op 24 orgaansystemen, kwam niet overeen 
met de wijze waarop de zorgprofessionals redeneerden over een patiënt casus 
om tot een patiënt-specifieke screenings-advies te komen. Aan de hand van de 
resultaten werd een conceptueel model van informatieverwerkings-strategieën 
van de zorgprofessionals opgesteld dat als basis diende voor de ontwikkeling 
van het prototype beslissingsondersteunend systeem waarin de LATER richtlijn 
geïmplementeerd was. Het ontwikkelde prototype systeem werd vervolgens 
eveneens geëvalueerd aan de hand van de ‘hardop-denk’ methode. Dit onderzoek 
had tot doel na te gaan of zorgprofessionals met het prototype systeem vollediger 
waren in het vaststellen van hun screenings-advies voor twee fictieve patiënt 
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casussen, en of zij hiervoor minder tijd nodig hadden dan met de papieren 
richtlijn. De analyse van de gebruikersvriendelijkheid van het ontwikkelde 
prototype systeem liet zien dat de navigatiestructuur van het systeem aansloot bij 
de informatieverwerkings-strategieën van de zorgprofessionals. Dit resulteerde 
tevens in een effectievere (wat betreft de volledigheid van de patiënt-specifieke 
screenings-adviezen) en efficiëntere (wat betreft de tijd die zorgprofessionals 
nodig hadden om patiënt-specifieke screenings-adviezen vast te stellen) manier 
van voorbereiden van de patiëntconsulten dan met de papieren richtlijn.

Samengevat gaf de ‘hardop-denk’ methode, in combinatie met de 
propositionele tekstanalyse, een gedetailleerd inzicht in de cognitieve processen 
van zorgprofessionals en daarmee in de ontwerp-eisen van een klinisch 
beslissingsondersteunend systeem. De toepassing van deze methodologie bleek 
van waarde in de ontwikkeling van een klinisch beslissingsondersteunende systeem 
dat zorgprofessionals optimaal ondersteunt in hun besluitvormingsprocessen en 
waarmee zij effectiever en efficiënter de individuele screeningsprocedure voor een 
overlevende kunnen vaststellen.

Deel 2. Het optimaliseren van deelname door overlevenden van kinderkanker 
in een landelijk vragenlijstonderzoek
Hoofdstuk 5 beschrijft de resultaten van een systematische literatuurstudie naar 
deelname van overlevenden van kinderkanker in vragenlijstonderzoek naar late 
effecten. Vragenlijststudies werden geïncludeerd wanneer de groep overlevenden 
waren gediagnosticeerd met kanker vóór de leeftijd van 21 jaar, minstens 5 jaar 
naar diagnose nog in leven waren, en 16 jaar of ouder waren op het moment 
van de studie. Vijfendertig studies werden geïncludeerd, met een gemiddeld 
deelnemerspercentage van 65%. Vijf uitnodigingsstrategieën waren positief van 
invloed op het percentage deelnemers: het gebruik van papieren en telefonische 
herinneringen, de mogelijkheid om een verkorte vragenlijst in te vullen, de werving 
van deelnemers via hun eigen huisarts, en een aankondiging van het onderzoek 
per post vóórdat de vragenlijst wordt verzonden. Tevens bleek dat het percentage 
deelnemers hoger was in studies waar ook de huisarts of ouders van overlevenden 
werden uitgenodigd voor een vragenlijst. Naast deze uitnodigingsstrategieën 
waren ook kenmerken van de overlevenden zelf van invloed op deelname: 
de deelnemerspercentages van vrouwelijke, autochtone, en hoger opgeleide A
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overlevenden waren hoger in vergelijking met de deelnemerspercentages van 
respectievelijk mannelijke, allochtone, en lager opgeleide overlevenden. Deze 
literatuurstudie identificeerde meerdere strategieën die een positieve invloed 
hebben op het percentage deelnemers en die in de toekomst gebruikt kunnen 
worden bij vragenlijstonderzoek. Hierbij moeten onderzoekers zich wel bewust 
zijn van het risico op vertekende resultaten welke is te wijten aan onder- of 
oververtegenwoordiging van bepaalde subgroepen van overlevenden.

In Hoofdstuk 6 wordt een pilot studie beschreven dat als doel had om te bepalen 
wat de beste uitnodigingsstrategie is voor het versturen van de uitnodigingen 
voor het landelijke SKION LATER vragenlijstonderzoek. In totaal werden 750 
overlevenden willekeurig geselecteerd en verdeeld over 3 studie-armen. In arm 1 
en 2 ontvingen de overlevenden in eerste instantie alleen een digitale vragenlijst, 
terwijl de overlevenden in arm 3 zowel een digitale als een papieren vragenlijst 
toegestuurd kregen. Indien er niet werd gereageerd op de uitnodiging, kregen de 
overlevenden in studie arm 1 en 2 twee keer (na 3 en na 6 weken) per post een 
herinnering om de vragenlijst alsnog in te vullen, gevolgd door een telefonische 
herinnering. De papieren vragenlijst werd meegestuurd met de 1e herinnering 
voor deelnemers in studie-arm 2, en bij de 2e herinnering voor deelnemers in 
studie-arm 1. De overlevenden in studie-arm 3 werden slechts eenmaal per post 
herinnerd, gevolgd door een telefonische herinnering. Uiteindelijk reageerden 
er in totaal 576 van de 750 overlevenden op de uitnodiging (77%), en 436 
overlevenden vulden daadwerkelijk de vragenlijst in (58%). De percentages 
ingevulde vragenlijsten waren vergelijkbaar in alle drie de studie-armen, maar in 
arm 2 werden de meeste vragenlijsten ingevuld: 61%, tegenover 57% in arm 1 
en 56% in arm 3. De papieren vragenlijst werd vaker ingevuld in arm 3 (40%) in 
vergelijking met arm 1 (24%) en arm 2 (14%). De digitale vragenlijst werd vaker 
ingevuld in arm 3 (44%) in vergelijking met arm 2 (37%) en 3 (16%). Indien 
de overlevenden de keuze hadden tussen een digitale vragenlijst of een papieren 
vragenlijst, dan werd de papieren vragenlijst vaker gekozen. Tevens werd de digitale 
vragenlijst vaker gekozen door overlevenden die een baan hadden ten tijde van 
de studie en overlevenden die hoog waren opgeleid. Uit dit onderzoek blijkt dat, 
indien voor een vragenlijst-onderzoek over late effecten een digitale vragenlijst 
wordt aangeboden zonder daarbij een papieren versie van de vragenlijst te 
voegen, dit niet ten koste gaat van het uiteindelijke deelnemerspercentage van dit 
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vragenlijstonderzoek. Echter, wel moet men realiseren dat de digitale vragenlijst 
vooral ingevuld wordt door hoger opgeleiden en werkenden overlevenden en 
lager opgeleiden en werkloze overlevenden juist de voorkeur geven aan een 
papieren vragenlijst. Ten slotte kan uit de pilot studie geconcludeerd worden dat 
de uitnodigingsstrategie waarbij de uitgenodigde overlevenden kunnen kiezen 
tussen een papieren vragenlijst en een digitale vragenlijst, in combinatie met één 
reminder per post en één telefonische reminder, de hoogste deelnemersaantallen 
oplevert. Er werd dan ook gekozen om studie-arm 3 te gebruiken voor het 
landelijke SKION LATER vragenlijstonderzoek.

Hoofdstuk 7 beschrijft een de studie waarin kenmerken van deelnemers en 
niet-deelnemers binnen het landelijke SKION LATER vragenlijstonderzoek 
met elkaar worden vergeleken, om zodoende te bepalen of de deelnemende 
groep overlevenden representatief is voor de gehele groep overlevenden die in 
aanmerking komen voor dit onderzoek. De vragenlijst is verstuurd naar 5330 
overlevenden, waarvan 3006 overlevenden (56.4%) de vragenlijst daadwerkelijk 
invulden. Er bleken enkele significante verschillen te bestaan tussen de groep 
deelnemers en de groep niet-deelnemers: deelnemers waren vaker vrouwelijke 
overlevenden, overlevenden in de leeftijd van 11 tot 17 jaar of ouder dan 
40 jaar, overlevenden die in de 2 jaar vóór de start van de studie de LATER 
polikliniek hadden bezocht, overlevenden woonachtig buiten stedelijk gebied 
en in wijken met een hoog gemiddeld inkomen. Hoewel deze resultaten de 
generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten afzwakken, bleken de absolute 
verschillen tussen deelnemers en niet-deelnemers klein te zijn. Verder onderzoek 
naar de specifieke relatie tussen bepaalde persoons- of leefstijlkenmerken en de 
uitkomst met betrekking tot huidige gezondheid is noodzakelijk om eventuele 
selectiebias te kunnen meten en eventueel voor te corrigeren in de SKION 
LATER vragenlijst studie. 

Samenvattend hebben we in het eerste deel van dit proefschrift een aantal 
studies laten zien die ontwikkelaars kunnen helpen tijdens het ontwerp en de 
implementatie van klinisch beslissingsondersteunende systemen, gebaseerd op 
richtlijnen. Deze studies dragen bij aan het groeiend besef dat methoden uit de 
cognitieve psychologie van essentieel belang zijn in het ontwerp, de evaluatie 
en de invoering van informatiesystemen die gericht zijn op verbetering van de A
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kwaliteit van de zorg in de klinische praktijk. We hebben aangetoond dat het met 
behulp van deze methoden mogelijk is een eerste prototype systeem met hoge 
gebruiksvriendelijkheid te ontwerpen. De verwachting is dat er slechts enkele 
prototypes nodig zijn voordat het systeem volledig in de klinische praktijk ingevoerd 
kan worden, omdat problemen met betrekking tot gebruikersvriendelijk in een 
vroeg stadium zijn onthuld en daarom voortijdig aangepakt kunnen worden. Om 
het beslissingsondersteunend systeem te implementeren in de dagelijkse praktijk 
zou een uitbreiding van de huidige SKION LATER registratie nodig zijn. De 
registratie bevat momenteel te weinig informatie om alle patiënt-specifieke 
adviezen uit de LATER richtlijn te genereren. Een dergelijke uitbreiding zou ofwel 
een grotere registratie-last vereisen voor de LATER poliklinieken omdat er extra 
informatie opgezocht moet worden in de medische dossiers van overlevenden, 
ofwel een koppeling van de registratie met de elektronische medische dossiers 
in elk van de LATER poliklinieken. In een ideale situatie worden de gegevens 
die verzameld worden tijdens de behandeling van kinderkanker en tijdens de 
follow-up zorg geïntegreerd in een IT-infrastructuur waarin het hergebruik van 
deze gegevens voor secundaire doeleinden zoals wetenschappelijk onderzoek 
en kwaliteitsmanagement mogelijk is. Dit vereist dat gegevens worden 
verzameld op een gestructureerde manier binnen alle Elektronische Patiënten 
Dossiers (EPD) van de verschillende ziekenhuizen. Deze gestandaardiseerde 
registratie van gegevens zal het tevens mogelijk maken om patiënt-specifieke 
beslissingsondersteuning te integreren in de EPDs. Om deze ambitie te realiseren 
is de inzet van alle zorgverleners die betrokken zijn bij de kinderoncologie 
noodzakelijk. De nabije toekomst biedt deze kans door de opening van een 
nieuw ziekenhuis gespecialiseerd in kinderoncologie. Met ingang van 2018 zal 
het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie verantwoordelijk zijn voor 
de behandeling van alle kinderen met kanker in Nederland. Momenteel wordt 
door het centrum gewerkt aan een IT-infrastructuur die het mogelijk maakt om 
gegevens die tijdens de patiëntenzorg verzameld worden opnieuw te gebruiken 
voor secundaire doeleinden.

In het tweede deel van dit proefschrift zijn een aantal studies beschreven die 
tot doel hadden om de deelnemerspercentages van vragenlijststudies onder 
overlevenden van kinderkanker te verhogen. Op basis van de resultaten van 
deze studies worden een aantal strategieën aanbevolen voor onderzoekers 
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die nieuwe vragenlijststudies willen gaan uitvoeren. Onderzoekers worden 
geadviseerd om het betreffende onderzoek vooraf al aan te kondigen door middel 
van een aankondigingsbrief, om een combinatie van papieren en telefonische 
herinneringen te gebruiken, en om overlevenden de mogelijkheid te bieden een 
verkorte versie van de vragenlijst te beantwoorden. Bovendien toonde de studies 
uit proefschrift aan dat het betrekken van de huisarts en ouders zeer waarschijnlijk 
leidt tot een hoger percentage deelnemers. Ten slotte is uit de landelijke SKION 
LATER vragenlijst studie gebleken dat overlevenden die de afgelopen 2 jaar de 
LATER polikliniek hadden bezocht veel vaker deelnamen dan overlevenden die 
de kliniek nooit of lang geleden hadden bezocht. Gerichte interventies gericht 
op het beter betrekken van overlevenden bij de levenslange follow-up zorg en 
wetenschappelijk onderzoek zijn daarom noodzakelijk. Deze interventies moeten 
gericht zijn op het wegnemen van de barrières die overlevenden ervaren in het 
bezoeken van de polikliniek en het invullen van vragenlijsten.

A
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1. PhD Training

Year Workload 
ECTS

General courses

Project Management 2012 0.6
Reference Manager 2012 0.1
Systematic Reviews 2012 0.3
Clinical Data Management 2012 0.3
Oral Presentation in English 2013 0.8
Scientific Writing in English for Publication 2013 1.5
Endnote 2014 0.1
Specific courses

Advanced Topics in Clinical Epidemiology 2012 1.1
NIHES Summer Program Topics in Meta-Analysis 2012 0.7
NIHES Summer Program Regression Analysis 2012 1.9
Statistical Computing in R 2012 0.4
Advanced Topics in Biostatistics 2013 2.1
NIHES Summer Program Survival Analysis 2013 1.9
Seminars, workshops and master classes

PhD day, Department of Medical Informatics 2012 0.5
PhD day, Department of Medical Informatics 2014 0.5
Masterclass Medische Apps 2014 0.4
Masterclass Amsterdam Kinder Symposium 2015 0.4
PhD day, Department of Medical Informatics 2015 0.5



Year Workload 
ECTS

(Poster) Presentations

Clinical guideline representation in a CDS based on a human 
information processing method; European Medical Informatics 
Conference (oral presentation)

2012 0.5

General health and lifestyle of Dutch CCS: an evaluation using 
the DCOG LATER questionnaire; PanCare Meeting (oral 
presentation)

2013 0.5

Participation and mode preferences in a questionnaire study 
among childhood cancer survivors; European Medical 
Informatics Conference (poster presentation)

2014 0.5

Participation rates and questionnaire mode preferences of 
Dutch childhood cancer survivors invited for a survey on late 
effects; European Symposium on Late Complications after 
Childhood Cancer (poster presentation)

2014 0.5

Overall and cause-specific late mortality in 5-yr childhood 
cancer survivors: a DCOG LATER cohort study; Congres 
van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (oral 
presentation)

2014 0.5

Overall and cause-specific late mortality in 5-yr childhood 
cancer survivors: a DCOG LATER cohort study; Amsterdam 
Kinder Symposium (oral presentation)

2015 0.5

Overall and cause-specific late mortality in 5-yr childhood 
cancer survivors: a DCOG LATER cohort study; Research 
Retraite Prinses Maxima Centre (oral presentation)

2015 0.5

Overall and cause-specific late mortality in childhood cancer 
survivors: A DCOG LATER cohort study; 14th International 
Conference on Long-Term Complications of Treatment of 
Children and Adolescents for Cancer (poster presentation)

2015 0.5

(Inter)national conferences

European Medical Informatics Conference, Pisa, Italy 2012 0.25
Amsterdam Kinder Symposium, Amsterdam, The Netherlands 2013 0.25
PanCare Meeting, Amsterdam, The Netherlands 2013 0.25
Research Retraite Prinses Maxima Centre, Bilthoven, The 
Netherlands

2013 0.25

Amsterdam Kinder Symposium, Amsterdam, The Netherlands 2014 0.25
European Medical Informatics Conference, Istanbul, Turkey 2014 1
European Symposium on Late Complications after Childhood 
Cancer, Edinburgh, UK

2014 0.5

Congres van de Nederlandse Vereniging voor 
Kindergeneeskunde, Veldhoven, The Netherlands

2014 0.25
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Year Workload 
ECTS

Amsterdam Kinder Symposium, Amsterdam, The Netherlands 2015 0.25
Research Retraite Prinses Maxima Centre, Bilthoven, The 
Netherlands

2015 0.5

14th International Conference on Long-Term Complications of 
Treatment of Children and Adolescents for Cancer, Arlington, 
VA, US

2015 0.75

Other

Department of Medical Informatics Research Meetings 2011-2015 4
1st Patient Symposium LATER voor LATER 2013 0.25
2nd Patient Symposium LATER voor LATER 2013 0.25
PLEK Research Meetings 2013-2016 3.5
PLEK Journal Club 2013-2016 3.5
3rd Patient Symposium LATER voor LATER 2014 0.25
4th Patient Symposium LATER voor LATER 2015 0.25

2. Teaching

Year Workload 
ECTS

Lecturing

Master Medical informatics, Module 5, Usability evaluation 2012+2013 2
Workshop “Back to the Future” 2013 1
Bachelor Medische informatiekunde, Module 2.1, SQL Server 
Practical

2013 1

Pre-master Medical informatics, SQL Server Practical 2015 2
Supervising

Femke van Sinderen, 1-month internship nationwide DCOG 
LATER study: testing logistics in DCOG LATER registry. 
Central Bureau DCOG, The Hague.

2016 0.3

Jolien Lam, 1-month internship nationwide DCOG LATER 
study: selection bias in neighborhood level characteristics. 
Department of Medical informatics, Academic Medical Center 
Amsterdam.

2016 0.3
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3. Parameters of Esteem

Year

Awards

SLAM Award; Congres van de Nederlandse Vereniging voor 
Kindergeneeskunde

2014

Masterclass Amsterdam Kinder Symposium 2015
PhD day, Department of Medical Informatics: Best presentation 2015
PhD day, Department of Medical Informatics: Most advanced graphics 2015
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Dankwoord
In maart was het eindelijk zover, na ruim 4 jaar onderzoek was het proefschrift 
dan toch echt af. Alhoewel dit boekje mijn naam mag dragen, was het niet tot 
stand gekomen zonder de ondersteuning van velen. Van een tekort aan vrouwen 
in de wetenschappelijke top was tijdens mijn promotie niets te merken. Dagelijks 
had ik het genoegen om te leren van vele vrouwelijke inspiratiebronnen.

Monique, al sinds 2008 werken we met elkaar samen en ben je mijn belangrijkste 
inspiratiebron. Als promovenda kan ik mij geen betere promotor bedenken. Je 
enthousiasme, passie en tomeloze inzet werkt aanstekend. Je geeft je promovendi 
volop de ruimte en het vertrouwen om zelf te ontdekken en stuurt bij waar nodig. 
Ondanks jouw drukke agenda was er altijd tijd voor een bijklets-momentje. Aan 
de lange samenwerking komt nu (voorlopig) een einde, en wat een fijne tijd is 
het toch geweest!

Leontien, fellow multipotentialite. Allereerst wil ik jou (en natuurlijk Monique) 
bedanken voor de mogelijkheid om in 2010 mijn afstudeerproject bij LATER 
te voltooien en in 2013 het mortaliteitsproject te starten. Het afgelopen jaar 
hebben we vele gesprekken gevoerd over de kinderoncologie, LATER en het 
leven algemeen. Ieder gesprek gaf weer een hoop frisse energie. Je passie en visie 
zijn voor mij (en anderen) een grote inspiratie!

Floor, Eline en Marleen. Jullie kennis en feedback heeft mij, voornamelijk bij 
het schrijven van de artikelen, erg veel geholpen. De papers in dit proefschrift 
zijn daardoor inhoudelijk een stuk sterker geworden. Dank voor de kans om dit 
promotietraject te doorlopen en voor het wegwijs maken binnen de epidemiologie!

Linda, onze review voelde af en toe aan als een lange marathon, maar vol trots 
hebben we de finishlijn gehaald. Vol bewondering kijk ik naar jouw eindeloze 
doorzettingsvermogen, ook al zit het af en toe flink tegen. Veel dank voor je 
steun en luisterend oor tijdens mijn promotietraject (en de periode ervoor).

Cecile, bedankt voor de fijne samenwerking bij het mortaliteitsproject. Voor mij 
een ontzettend leerzaam traject, waardoor ik mijn klinische kennis flink heb 
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kunnen bijspijkeren (en wat mij nu ontzettend veel helpt bij het vervolg van mijn 
carrière). Wat leuk dat jij als deskundige straks in de commissie plaats neemt!

De overige leden van de promotiecommissie, Prof. dr. G.J.L. Kaspers, Prof. dr. 
M.A. Grootenhuis, Prof. dr. G.H. de Bock, Prof. dr. J.C.M. van Weert, Prof. dr. 
G.D.E.M. van der Weijden, en Prof. dr. C. Lucas. Bedankt voor de tijd die jullie 
nemen voor de kritische beoordeling van dit proefschrift en de mogelijkheid om 
straks van gedachten te wisselen tijdens de verdediging.

De afgelopen jaren heb ik op vele plaatsen en met vele collega’s mogen werken. 
Waar ik ook kwam, overal was ik welkom en ik wil dan ook alle collega’s van de 
klinische informatiekunde van het AMC, de kinderoncologie van het AMC en 
VUmc, en iedereen betrokken bij het prachtige SKION LATER project bedanken 
voor de plezierige samenwerking (en de vele uitjes die ik door de verschillende 
aanstellingen heb mee mogen maken).

De meeste tijd bracht ik door op kamer J1b-109 op de KIK, met toch wel de 
beste roomies in het AMC. Hoe lang ik het ook heb geprobeerd uit te stellen, 
het vertrek is nu echt aanstaande. Leonie, Jos, Nick, Tom, Gaby, Airin, en onze 
dates Wouter, Erik, Sabine, Marjan en Ilse bedankt voor de gezelligheid, flauwe 
grappen, liters koffie, chocolade rijstewafels, borrels en fietstochten. Onze dates 
moeten we toch zeker voort gaan zetten. Leonie, voor de 2e keer werden we 
buren, en ik ben blij dat je straks als paranimf deze periode met mij afsluit.

PLEKkers, Jop, Nina, Lieke, Anna, Judith, Heleen, Edith, Sarah, Renée, 
Ingeborg, Barbara en Irma. Bedankt voor alle interessante overleggen, discussies, 
praatjes, congresbezoeken en natuurlijk alle andere leuke momenten. Nina en 
Lieke, wat fijn dat ik nog een steentje kon bijdragen aan het 'burden of disease' 
project. Het gaat zeker mooie inzichten en artikelen opleveren! 

Centraal bureau SKION, Margriet en Nynke, bedankt voor de mogelijkheid 
om de afgelopen maanden mee te werken aan het verbeteren van de LATER 
registratie en de LATER studie. Wat hebben we de afgelopen maanden tijd toch 
veel bereikt samen!
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Lieve vrienden en (schoon-, en Overbos-)familie, in het bijzonder Anneke 
en Bonno, de wintersport groep Karin, Krista, Jaimy, Yvonne, Irene, Kirsten, 
Natalja, Debbie, Valerie, Denise en Maaike, en ook Sabine, Lieselotte en 
Ferdinand, bedankt voor de interesse in mijn onderzoek de afgelopen jaren en 
de gezellige jaren die zijn geweest en nog komen gaan. Herman en Manfred, 
mijn rechterhanden bij VTZ, bedankt voor het oppakken van een aantal taken 
afgelopen seizoen! En natuurlijk geheel VR1, bedankt voor al het voetbalplezier! 
Die andere promotie gaat overigens ook zeker goed komen! Shira, Ciara, Vincent, 
Irit, Ellen, Catriona, Mark en Nick, wat ben ik trots op de manier waarop ik 
samen met jullie ben opgegroeid. Zoals Shira al verwoorde: we hadden op geen 
betere manier op kunnen groeien. Ook al is het contact niet meer frequent, nog 
steeds geniet ik van de momenten dat we samen zijn. Ricardo, je pushte mij 
altijd om grenzen  te verleggen. Je schaterlach zit gelukkig goed in mijn geheugen 
gegrift. Ik mis je.

Romy, we hebben niet altijd de beste relatie gehad. Ik ben blij dat we samen een 
weg gevonden hebben om toch met elkaar om te gaan, en dat je met Mitchell 
eindelijk je weg in het leven gevonden hebt. Veerle, de afgelopen jaren ben jij 
toch echt mijn beste vriendin geworden. De keuze tot paranimf was dan ook 
niet moeilijk (alhoewel je toch liever nog een andere rol had gehad). Op de 
training geef ik je nog wel eens een rotschop, maar je bent toch echt een van mijn 
favoriete personen op deze aarde!

Lieve mam en pap, ontzettend bedankt voor jullie onvoorwaardelijke steun en 
liefde gedurende mijn hele leven. Tot voor kort heb ik nooit echt gerealiseerd hoe 
heftig mijn eigen ziekteperiode wel niet is geweest voor jullie. Ondanks dit alles 
heb ik echter altijd een onbezorgde jeugd gehad, jullie verdienste. Als ouders het 
belangrijkste cadeau wat je in mijn ogen aan je kinderen kan geven.
 
Als laatste Ewald. Na al die jaren ben ik nog steeds trots en gelukkig op ons 
leven samen. Bedankt voor je steun in al mijn ondernemingen. Je weet met 
jouw (grappig bedoelde) opmerkingen mij altijd weer op scherp te stellen. En 
als cadeau verwacht ik toch echt een nieuw naambordje voor ons prachtige huis.
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