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Hanneke Basart was born on the 21st of August, 1985 in Amsterdam, The Netherlands. Together 
with her parents and sister she moved to Hoorn, where she completed secondary school in 2004 
at the Atlas College OSG. Right after her graduation, she moved back to Amsterdam and started 
studying medicine at the University of Amsterdam. During her study she used every opportunity 
to travel or study abroad, to learn Spanish and experience different cultures in South America 
and Spain, or to do clinical internships in Curacao and Australia. The first time she realized her 
passion for surgery was during her surgical rotations in the Academic Medical Center (AMC), 
where also her special interest in plastic and pediatric surgery became clear. During this period 
she initiated her Robin Sequence (RS) research under the supervision of prof. Dr. C.M.A.M. 
van der Horst. Right after finishing medical school she started working as a resident in general 
surgery at the Kennemer Gasthuis in Haarlem. After nine months she initiated her work as 
plastic surgery resident at the Medisch Centrum Alkmaar in Alkmaar. During these two jobs she 
continued her RS studies.
She was given the opportunity to complete her thesis by working fulltime as a PhD student in 
the AMC in 2013. With RS being a very heterogenetic entity and Hanneke being interested in the 
broader picture of the RS patient, she approached prof. dr. R.C. Hennekam and asked for his 
great expertise on genetics, 3D photography and research in general. The successful collabora-
tion led to this multidisciplinary and internationally orientated thesis, which she completed 
within thee years with great enthusiasm and hard work. In the near future she hopes to follow 
her dream and get the chance to begin her training as a pediatric surgeon.
Work is one of her great passions, but besides that, she loves travelling, cooking, interior 
design, running and Stijn van Doeselaar. She will marry him in May this year.
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1. Phd training

Year ectS

General courses

The AMC World of Science 2014 0,7

Practical Biostatistics 2014 1,1

Evidence Based Searching 2013 0,1

Clinical Data Management 2013 0,3

Reference Manager 2013 0,1

Systematic Reviews 2013 0,1

PubMed use 2013 0,1

Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch (BROK) 2013 0,9

Specific courses

Kortjakje, Stichting zondagsschool Plastische Chirurgie, Zeist 2015 0,2

Tepel tattoeage masterclass, Spaarne Gasthuis, Haarlem 2015 0,2

Brandwonden cursus, Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk. 2015 0,2

27th Course in medical genetics, Bertinoro, Italy. 2014 3

Kortjakje, Stichting zondagsschool Plastische Chirurgie, Zeist 2013 0,2

OpenClinica: Webbased Database Development, Amsterdam 2013 2

Seminars, workshops and master classes

19e Esser Course en Hand Therapy Symposium (3days) 2013 2

Weekly department research presentations 2012-2015 4

Two-weekly research meetings 2014-2015 4

Medical Business Masterclass (2 times, 3 days) 2014-2015 6

Presentations

30th Annual NVSCA meeting Dutch Association for Clefting and Craniofacial 
Abnormalities (NVSCA), Rotterdam. “The reliability of Flexible Fiberoptic Laryngoscopic 
videos in diagnosing glossoptosis in Robin Sequence patients.”

Nov 2015 0,5

ECC European Craniofacial Congress 2015, Gothenburg, Sweden. “Robin Sequence: 
Etiology in a large cohort.”

Jun 2015 0,5

ECC European Craniofacial Congress 2015, Gothenburg, Sweden. “Awake Flexible 
Fiberoptic Laryngoscopy to diagnose glossoptosis in RS”

Jun 2015 0,5

29th Annual NVSCA meeting Dutch Association for Clefting and Craniofacial 
Abnormalities (NVSCA), Rotterdam. “Robin Sequentie: Etiologie in een cohort”

Nov 2014 0,5

Diagnosing, analyzing and treating Robin sequence. A Consensus Meeting, Wilhelmina 
Pediatric Hospital, Utrecht. “Robin Sequence: Etiology in a large cohort”

Oct 2014 0,5

Fall meeting of the NVPC, Dutch Association of Plastic Surgery (NVPC), Tilburg. 
“Etiologie in een cohort Robin Sequentie patiënten”

Oct 2014 0,5
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Amsterdams Kinder Symposium, Academic Medical Centre and VU Medical Centre, 
Amsterdam. “Definitions and criteria during management of Robin sequence patients in 
the Netherlands and Belgium”

Feb 2014 0,5

28th Annual NVSCA meeting. Dutch Association for Clefting and Craniofacial 
Abnormalities (NVSCA), Gent, Belgium. “Will the Right Robin Patient Rise Please?”

Nov 2013 0,5

conferences

NVPC wetenschappelijke najaarsvergadering, Kromhout Hallen, Amsterdam, Nederland Okt 2015 0,5

NVPC wetenschappelijke najaarsvergadering, Kromhout Hallen, Amsterdam, Nederland Mar 2015 0,5

Voorjaarsvergadering Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie, May 2015 0,5

NVSCA wetenschappelijk najaarsvergadering, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam Nov 2014 0,5

Diagnosing, analyzing and treating Robin sequence. A Consensus Meeting, “In de 
Driehoek”, Utrecht

Nov 2014 0,5

NVPC wetenschappelijke najaarsvergadering, De Koepelhal, Tilburg Oct 2014 0,5

NVPC wetenschappelijke voorjaarsvergadering, Kromhout Hallen, Amsterdam, 
Nederland

Apr 2014 0,5

NVSCA wetenschappelijke Najaarsvergadering, ’t Pand, Gent, België Nov 2013 0,5

NVPC wetenschappelijke Najaarsvergadering, Nijmegen, Nederland Oct 2013 0,5
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dankwoord (Acknowledgments in dutch)

Beste Professor Hennekam, lieve Raoul, wij kennen elkaar nu 3 jaar en in deze relatief korte tijd heb 
ik je leren kennen, maar door het open boek dat ik vaak ben, jij mij denk ik nog beter. Onze 
samenwerking is gestart omdat ik je benaderde voor jouw expertise op het gebied van 3D-
aangezichtscans. Jij ontpopte je tot een fantastische promotor en was mijn coach op zowel werk 
als privé vlak. Ik bewonder jouw kennis, onuitputbare enthousiasme, daadkracht en interesse in 
bijna alles, maar bovenal het vermogen om ondanks een volle agenda mij altijd het idee te geven 
dat je zeeën van tijd had voor onze afspraken en al mijn stukken binnen enkele dagen reviseerde 
en meestal schrikbarend rood terug stuurde. Je bent een groot voorbeeld. Ik zal je als “mijn 
werk-vader” gaan missen, maar ik hoop dat we toch kunnen blijven samenwerken en beloof dat 
ik Café Lattes zal blijven meenemen.

Beste Professor van der Horst, beste Chantal, ik wil je bedanken voor het vertrouwen dat je mij gaf 
door mij aan te stellen voor mijn promotie bij de plastische chirurgie. Toen ik tijdens mijn 
oudste coschap onderzoek wilde doen, gaf je mij RS als onderwerp omdat jij daar al lang 
onderzoek naar wilde doen. Ik heb geprobeerd jouw vertrouwen niet te beschamen en deze 
multidisciplinaire promotie is het resultaat. Ik bewonder jouw harde werken als afdelings-
hoofd, opleider, clinicus en goede operateur.

Beste Commissieleden, prof. dr. A.G. Becking, prof. dr. J.B. van Goudoever, prof. dr. M.A. Grootenhuis, 
dr. A.M. Jung-König, prof. dr. V.V.A.M. Knoers, dr. A.B. Mink van der Molen. Dank voor het kritisch 
lezen en beoordelen van mijn proefschrift.

Lieve Emma, altijd fijn samenwerken met jouw altijd goede humeur en energie. Jouw promotie 
heb je reeds met fantastisch resultaat afgerond, en straks gaan we hopelijk samen als Doctor 
door het leven. Hopelijk wacht ons in de toekomst veel samenwerking en kunnen we de wereld 
voor RS patiëntjes een beetje mooier maken!

Beste consortium leden, Peter, Corstiaan, Saskia, Marie-Jose, Annet, Daan, als RS groep staan we inmid-
dels redelijk op de kaart en samen staan we sterk! Dank voor de fijne samenwerking.

Beste Lotte en Hedy, kwaliteit van leven onderzoek was absoluut niet mijn expertise, maar jullie 
hebben me hierbij fantastisch geholpen. Zonder jullie was het niet gelukt. Dank hiervoor!

Beste Astrid, jij was direct bereid mee te werken aan het fiberscopie onderzoek. Een fijne 
samenwerking die wat mij betreft voor herhaling vatbaar is.

Dear dr. Peter Hammond, thank you for helping me out with all your expertise on 3D photos and 
their analyses. I really hope you are willing to learn me some of the 3D analysis techniques to 
allow me to proceed with 3D studies in the future.

Beste Nederlandse collegae en co-auteurs, dank voor de goede samenwerking aan de verschillende 
artikelen. Dear co-authors, thank you for the great collaboration on the FMD and 3d article. I hope 
there will be a lot more opportunities to work together in the future.
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Beste Frea en Fleur, jullie waren altijd bereid om mee te denken over de verschillende onderzoeken. 
Dank voor jullie positieve bijdrage.

Fijne, gezellige, lieve collega’s van G4, Sann, Steef, Sophie, Juul, Paul TB, in 2013 begon ik in mijn 
promotietraject in de bieb. Gelukkig kwamen jullie één voor één aansluiten en vormden we 
ineens een onderzoeksgroep. Lachen, kletsen, ervaringen uitdelen, elkaar helpen, koffietjes van 
de appie en elkaars klankbord zijn; dank voor de fijne tijd!

Beste Hester, Vera, Mario, dank voor de ondersteuning bij het maken van afspraken bij mijn drukke 
professor promotores, het regelen van de vergaderingen, handtekeningen en papierwerk, mede 
dankzij de gezellige gesprekken heb ik me altijd welkom gevoeld.

Beste Tijl en Lisette, zonder jullie creatieve input was mijn boekje niet zo mooi geworden. Ik ben 
heel erg blij met het resultaat.

Lieve Suus, tijdens een genetica cursus in Bertinoro, die eigenlijk veel te ingewikkeld was 
voor ons, ontmoette ik jou. Raoul had goed ingeschat dat wij het met elkaar zouden kunnen 
vinden, en tijdens deze cursus en vooral tijdens de Italiaanse wijntjes met gestoofd konijn in 
een restaurantje op een berg, legden wij de basis voor onze vriendschap. Samen bespraken we 
privé-dingen, leuke en minder leuke dingen van een PhD student, en ook hoe blij we met Raoul 
zijn. Een jonge, maar wat mij betreft blijvende vriendschap. Dankjewel dat je me bij wil staan 
tijdens de verdediging van mijn proefschrift op 23 maart.

Lieve Felicia, Jij bent sinds de eerste studietijd een maatje die altijd luistert en verstandige 
adviezen geeft over werk en privé: van studeren naar een PhD en van jongens-drama’s tot fijne 
partners, met als kers op de taart, de prachtige bruiloft van jou en Gijs. ik ben er trots op dat 
jij nu mijn paranimf en in de zomer ceremoniemeester wil zijn. Ik koester onze vriendschap, 
en hoop dat wij samen met onze fijne vriendinnengroep nog veel mooie herinneringen zullen 
krijgen.

Lieve vriendinnetjes Steph en Hedwig, samen met Felicia zijn jullie toch wel de vriendinnetjes 
waar mijn geneeskundige loopbaan mee begonnen is en waarmee ik de meeste bijzondere 
momenten beleefde de afgelopen 11 jaar. Mooie reizen, gezellig etentjes, festivals en hardloop-
wedstrijden. Ook als ik het niet meer zag zitten stonden jullie altijd voor me klaar. Ik hoop dat 
onze vriendschap voor altijd blijft bestaan.

Lieve vriendinnen en vrienden, door alle gezelligheid die jullie met je mee brachten waren de 
afgelopen jaren van studeren en werken een feest. Wat voel ik mij rijk!

Lieve Suthesh, ik riep altijd hard geen onderzoeker te worden, maar jij kreeg het voor elkaar mij 
toch te motiveren. Mede dankzij jouw trouwe begeleiding tijdens mijn wetenschappelijke stage 
en jouw vriendschap is het me gelukt deze promotie te starten en af te maken.

Liefste Tante Loes, lieve surrogaat mama, als kleine meisjes waren wij altijd al welkom bij jou en Pe 
en nog steeds staat jouw deur wagenwijd open. Wat is het fijn om te weten dat je er altijd voor 
me bent met een knuffel, een luisterend oor, veel steun en bovenal veel liefde. 
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Bijzondere, lieve en fantastische papa en mama, jullie zijn mijn allergrootste voorbeeld voor zowel 
werk als privé. Pap jij een echte clinicus met tevreden, liefhebbende patiënten, Mam, als rots in 
de branding voor vele promovendi en organisator van veel teveel. Ondanks jullie drukke banen, 
hadden jullie altijd tijd voor ons en gaven jullie ons een warm gezin. Een luisterend oor, advies 
over werk of liefde, jullie zijn er altijd. Als gezin kunnen wij altijd op elkaar bouwen. Ik kan het 
niet vaak genoeg zeggen: ik hou zielsveel van jullie.

Lieve Marleen, liefste zus, wat verschillen wij van elkaar. Tegenwoordig dikke maatjes, vroeger ook 
veel strijd. Als peuter beschermde je mij en noemde jij me steevast “mij-baby”; inmiddels staan 
we op onze eigen benen en zijn papa en mama trots op ons en wij op elkaar. Jij staat altijd voor 
mij klaar met onuitputbare liefde, een knuffel of een peptalk. Wat ben ik blij dat jij er bent, en 
wat houd ik toch veel van jou lieve grote zus!

Allerliefste Stijn, het afgelopen jaar is een rollercoaster geweest, maar samen kwamen we overal 
uit. Je bent mijn steun en toeverlaat en rustige, fijne thuis. Mijn ouders hebben het stokje aan 
jou overgegeven omdat ook zij zien wat voor een fantastische man je bent. Soms denk ik dat het 
niet mogelijk is; maar ik houd nog steeds elke dag weer een beetje extra van jou.


