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DANKWOORD DANKWOORD 

Anderenn voor mij hebben dit reeds zo kort mogelijk gehouden, ik zal weer eens 
ouderwetss uitweiden. 
Dee verdediging van dit proefschrift valt nagenoeg samen met het afronden van 
mijnn opleiding tot Medisch Oncoloog en het is zeer verleidelijk het dankwoord 
voorr beide gelegenheden aan te vatten. Toch zal ik het dankwoord beperken tot 
diegenenn die hebben bijgedragen aan dit proefschrift. 
Allereerstt wil ik Dees Brandjes en Hugo ten Cate bedanken. Jullie hebben 
allebeii  aan de wieg van dit boekje gestaan door een stimulerende omgeving 
voorr wetenschappelijk onderzoek te creëren in het Slotervaart "gesticht" en door 
mee te introduceren bij mijn huidige promotores. Hoewel julli e enigszins... 
verschillen,, geldt voor allebei dat ik julli e scherpe geest en enthousiasmerende 
houdingg enorm waardeer en ik hoop daar nog lang van te kunnen genieten. 
Nuu ik het toch over scherpe geesten heb: Hooggeleerde promotores en 
co-promotoress Waarde Harry, Waarde Martin, Waarde Dick, Waarde Ron. 
Harry,, ik heb in de afgelopen 3 jaar genoten van de manier hoe je met 
problemenn omgaat (van analyse tot oplossing) en je natuurlijke diplomatie. 
Martin,, zodra ik aan je gewend was, heb ik mogen merken hoe snel je denkt 
(denkk ik), hoe snel je tot de kern van de zaak komt, en hoe uitbundig je kan 
lachen,, erg prettig. Dick, hartelijk dank voor je verfijnde kritiek c.q. 
relativerendee opmerkingen, de mogelijkheid die je me geboden hebt om dit 
proefschriftt te voltooien en je humor. Laatst maar zeker niet minst, Ron, ji j hebt 
mee op bepaalde momenten erdoor heen gesleept en hebt net dié opmerkingen 
gemaaktt waardoor ik weer verder kon, mijn waardering is groot. Heren, het pleit 
niett voor me dat ik zo'n zwaar comité nodig heb gehad om tot hier te komen, 
maarr het is julli e gelukt. Als groep dank ik julli e zeer voor het genoten 
vertrouwenn en de steun die ik van ieder van julli e ondervond, ondanks de vele 
kerenn dat ik met onleesbare stukken aan kwam zetten. 

Ikk heb enorm veel van julli e geleerd en ik hoop van harte dat julli e er evenveel 
plezierr aan beleefd hebben als ik. 
Dee Zeer- c.q. Hooggeleerde Dr. A.W. Westermann, Dr. D.P.M. Brandjes, 
(Prof.)) Dr. H. ten Cate, Prof.dr. R.J. de Haan en Prof.dr. G.J.A. Offerhaus 
dankk ik zeer hartelijk voor het feit dat zij zitting hebben willen nemen in de 
promotiecommissie.. Natuurlijk kijk ik, het zou ook niet anders moeten zijn, 
zoalss iedere promovendus/a, met angst en beven uit naar de promotiedatum, 
maarr hoop op een plezierige gedachtenwisseling. 
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Susanne,, aan het aantal keren datje op de titelpagina staat van de artikelen is 
jouww aandeel in dit boekje af te lezen. Je hebt veel van het voorbereidende werk 
gedaan.. Ondanks dat is je voorspelling niet helemaal uitgekomen, het is toch pas 
hethet najaar geworden. Dank voor je vele adviezen, ook ten aanzien van de 
promotiee gerelateerde activiteiten. 
Barbara,, bedankt voor het aandeel in de schrijverij maar zeker ook voor de vele 
kerenn dat ik bij je ben binnen komen vallen met allerhande vragen op 
epidemiologischh gebied, erg prettig dat je daar telkens weer tijd voor nam. 
Roel,, Francis, Joost, Nora, Claudia, Wilma, Marieke, Lotje, julli e allen wil ik 
bedankenn voor de prettige samenwerking, het meeschrijven en meedenken over 
dee artikelen in kwestie en alle tijd en energie die julli e in de daaraan 
voorafgaandee fase gestoken hebben. Jullie hebben (bedoeld en/of onbedoeld) 
aanzienlijkk aan mijn vorming en leerproces tot doctor bijgedragen. 
Marijkee en Marcel, voor julli e geldt hetzelfde op andere wijze en de langste 
samenwerkingg staat voor de deur, ik zie er naar uit! 
Mensenn als Adrie Maas, Jan Peters, Clazien Bosch zijn onmisbaar en ik ben 
onderr de indruk van de vaak snelle service. Jeroen, Meivin, Carlo en Marije, 
julli ee bedankt voor alle tussendoor adviezen en het fungeren als klankbord voor 
(on-)mogelijkheden. . 
Dee Hooggeleerde heren Joost Hoekstra, Marcel Levi en Peter Speelman wil ik 
bedankenn voor het creëren van de stimulerende omgeving, één van de 
randvoorwaardenn voor het tot stand komen van dit proefschrift. 
Alss voorwaarde voor het tot stand komen voor de rand van dit boekje: 
Karinn bedankt! 

Lievee Martin en Marie-Antoinette, naast het feit dat julli e me aan het denken 
gezett hebben, is het heerlijk dat julli e me, niet alleen in de afgelopen 3 jaar, 
maarr gedurende de hele studie zo enorm gesteund hebben. 
Dee laatste jaren is de steun en ondersteuning zelfs geïntensiveerd met een 
vanzelfsprekendheidd die ik ongelooflijk waardeer. Datzelfde geldt voor Jan en 
Elly,, fantastisch wat julli e voor mij (cq ons) gedaan hebben en met dezelfde 
vanzelfsprekendheidd als 2 regels terug, waar ik alleen met understatements 
uitdrukkingg aan kan geven. All e (schoon-)zussen en zwagers: we kunnen het 
weerr eens ergens anders over gaan hebben (dat wordt lastig), bedankt voor julli e 
luisterendee oren en julli e support. Lieve Myrthe (vrouwen en kinderen laatst), 
hoewell  het makkelijk geweest zou zijn uit elkaar te groeien in deze periode is 
datt zeker niet gebeurd en dat komt voor een groot deel door jouw geduld 
(hoorr ik gelach?) en jouw onvoorwaardelijke steun ook/juist als het moeilijk 
was.. Dit boekje is ons werk. Mijn respect, maar nog meer mijn liefde voor jou is 
grenzeloos.. Lieve Marieke en Lucia, zonder julli e was dit proefschrift er 
mogelijkk ook wel gekomen, maar julli e geven mij zo ontzettend veel plezier dat 
ikk dit proefschrift aan julli e opdraag. 
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Extra-promotionelee activiteiten 
Degenenn die mochten denken: "is dit nu alles waar hij al die tijd mee is bezig 
geweest",, kan ik geruststellen. Nog in het Slotervaart ziekenhuis is een poging 
gewaagdd de SOMIT studie (uit de koker van Martin Prins en Ton Lensing) ook 
inn Nederland van de grond te krijgen en in het AMC heeft de MALT studie veel 
aandachtt gevergd. Allereerst wil ik in dat kader de patiënten noemen die vaak 
onderr moeilijke omstandigheden besluiten te participeren aan onderzoeken 
waarbijj  ze het risico lopen er alleen maar ongemak van te hebben. Ik heb daar 
grotee waardering en respect voor. 
Olgaa en Monique wil ik hierbij bedanken voor hun inzet voor de SOMIT studie. 
Hetzelfdee maar dan in het kader van de MALT studie gaat op voor Henriëtte, 
Treess en Liesbeth. Geweldig dat ik op julli e steun kon rekenen in dit ook voor 
julli ee zware onderzoek (de telefoontjes rond 17.00 uur: zou je mischien...). 
Dezee studie (wederom een geesteskind van Ton Lensing) was niet mogelijk 
geweestt zonder de alertheid van veel collega's met name van de afdeling 
radiotherapiee en afdelingen, medische oncologie, gynaecologie en longziekten. 
Maarr ook van de collegae in andere ziekenhuizen zoals Monique Bos, Marten 
Nijziel,, Karly Hamulyak, Camillo Porta, Franco Piovella, Donata Sartori, Paolo 
Prandonii  en Andrea Piccioli. I enjoyed working with you very much and would 
likee to thank you for your efforts concerning the MALT study. Clara bedankt 
voorr de praktische hulp bij het laatste deel en veel succes met de afronding. 
Dee zijstap naar DIC in relatie tot maligniteit heb ik met plezier gemaakt samen 
mett (hoe kan het anders) Hugo en Hanneke; het was zeer aangenaam om hier 
mett julli e aan te werken. 
Voorr de toekomst zal ik met veel plezier de relatie VTE-chemotherapie verder 
uitspittenn met Adri Voogd en Anja Schreijer, de eerste stappen zijn gezet. 
Ditt geldt misschien nog wel sterker voor een andere vrucht van dit proefschrift, 
dee Trousseau studie. Ik kijk met veel enthousiasme uit naar de samenwerking 
mett de leden van de studiegroep voor wat betreft deze, in mijn ogen 
fantastische,, maar tevens moeilijke studie. 
Bijj  voorbaat excuus, ik neem aan dat ik ongetwijfeld mensen vergeten ben te 
noemen,, zoals bijvoorbeeld Eelco en Tom (op het moment dat ik dit schrijf, 
kann ik slechts gissen naar de enorme bijdrage die julli e gaan leveren). 
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