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Dankwoord Dankwoord 

Dankwoord d 
Beginn 1996 is de polikliniek Late Effecten Kindertumoren (PLEK) van start gegaan. Henk Behrendt, 

kinderarts-oncoloog,, en Reinier Somers, internist-oncoloog, waren de voortrekkers van dit initiatief. 

Dee klinische studies, waarvan in dit boekje verslag wordt gedaan, zijn in nauwe verbondenheid 

mett deze polikliniek tot stand gekomen. Zonder de inzet van diegenen die betrokken waren bij het 

opzetten,, de zorg en organisatie van de PLEK was dit proefschrift er niet geweest. Derhalve wil ik 

graagg ook ex-patienten, internisten, kinderartsen, verpleegkundigen, secretariaat en epidemiologen, 

bedankenn voor hun betrokkenheid. 

Ditt proefschrift is mede tot stand gekomen dankzij diegenen die nauw bij mijn onderzoek betrokken 

zijnn geweest. In het bijzonder wil ik bedanken: 

Mijnn beide co-promotoren: dr Eric Fliers en dr Piet Bakker. Door hun betrokkenheid, overzicht en 

inzichtt hebben zij voor het fundament van dit proefschrift gezorgd. 

Mijnn beide promotoren: prof. dr Cees Veenhof en prof. dr Tom Voute. Door hun relativerend 

vermogenn plaatsten zij de resultaten in perspectief. Daardoor werd deze dissertatie tot een 

samenhangendd geheel gesmeed. 

Drr Eus van Someren, zonder wiens hersenspinsels het mooiste en ingewikkeldste stuk nooit 

geschrevenn zou zijn. 

Miekee Trip, Jantje Visser en Mathilde Ubbink voor hun hulp bij het cardiovasculaire onderzoek, 

enn Annette en Martine voor de assistentie bij de endocriene functietesten. 

Dee klinische onderzoeken vonden plaats tijdens de laatste twee jaar van mijn opleiding. Ik dank 

mijnn opleiders inwendige geneeskunde (prof. dr J. Vreeken, prof. dr L. Arisz en prof. dr E. Briet) 

enn Dick Munnik, voor de mogelijkheid die geboden werd om naast de opleiding tot internist ook 

klinischh onderzoek te doen. Vanaf oktober 1999 vond de voorbereiding van dit proefschrift plaats 

inn Assen. Dankzij het prettige werkklimaat in het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen, was werk en 

wetenschapp goed te combineren. 

Bcc weet zeker dat als mijn vader dit nog had kunnen meemaken, hij glunderend van genoegen en 

voll trots zou zijn geweest. Lieve ma, door de "nestwarmte" en het vertrouwen dat jij en pa in mij 

stelden,, heb ik alle mogelijkheden gekregen om mij te kunnen ontplooien in de richting die ik zelf 

wildee gaan, dank je. 

Lievee Eric, bedankt voor de vanzelfsprekendheid waarmee je jouw carierre liet aansluiten op die 

vann mij en de souplesse waarmee we samen ons werk en gezin combineren. 

Assenn januari 2000 
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