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Dankwoor d d 
Jann de Kraker : allereerst wil ik jou bedanken, omdat jij me teruggehaald hebt naar het AMC. Jan, 

ikk waardeer je enorme ervaring in de kinderoncologie, je manier van 'dokter zijn' en vooral ook de 

menss die je bent, oprecht en vol prachtige humor. Jan, je bent mijn 'voorbeeld dokter'. 

Huibb Caron : samen met Jan hebben wij de eerste gesprekken gevoerd over mijn komst naar het 

AMC,, gesprekken over het fellowship, maar vooral ook over het onderzoek. In de eerste gesprekken 

wass het onderwerp van het onderzoek nog verre van duidelijk, maar direct vanaf het begin werd 

ikk getroffen door je enorme enthousiasme en gedrevenheid. The 'Alert Physician Concept', een 

ideee voortgekomen uit een smeltkroes van de ideeën van met name Tom Voute, Raoul Hennekam, 

Rogierr Versteeg en van jou, sprak mij enorm aan; kunnen we door gewoon goed te kijken naar 

onzee patiënten meer leren over de oorzaken van kinderkanker? In de afgelopen zes jaren heb ik 

geprobeerdd dit prachtige idee gedegen uit te werken, gecombineerd met mijn fellowship 

kinderoncologie.. Samen met Raoul heb je me intensief gecoacht, waarbij wederom je enthousiasme 

enn doortastendheid bevliegend was. Je wist wilde nieuwe ideeën feilloos af te wisselen met een 

ongelofelijkk inzicht in de grote lijnen die vast gehouden moesten worden. Dankzij jouw gedrevenheid, 

enn natuurlijk de inzet van Peter van Sluis, is hoofdstuk acht nog in dit boekje terecht gekomen. 

Huib,, ik ben je enorm dankbaar voor de manier waarop je keer op keer je waardering voor mijn 

werkk hebt laten blijken. Dit deed je in terloopse gesprekken maar ook door spontaan reeds in een 

vroegg stadium een goede plek voor me te organiseren als vast staflid van de afdeling 

kinderoncologie,, wat mij enorm heeft gemotiveerd. Ik waardeer de manier waarop je leiding 

geeftt aan de afdeling en aan de verschillende onderzoekslijnen: je eist scherpte en enorme inzet, 

maarr geeft mensen de ruimte en verantwoordelijkheid opdat ze zich ten volste kunnen ontplooien, 

enn weet dit ook te benoemen. Je staat voor de afdeling, voor je team en de patiënten. 

Raoull  Hennekam : Raoul, nadat ik eerst Jan en Huib had gesproken herinner ik me als de dag van 

gisterenn ons eerste gesprek in oktober 1998 samen met Huib, in je kamer, toen nog op G8: ogen 

voll vriendelijk vuur, vol van de gedachte dat de klinische blik van het allergrootste belang is voor 

hett aansturen van basaal moleculair biologisch onderzoek, gecombineerd met je rustige en uiterst 

vriendelijkee en optimistische karakter. Raoul, ik heb enorm veel van je geleerd, zowel op het 

klinischee en wetenschappelijke, als op het menselijke vlak. Ik ben gefascineerd door je manier van 

kijkenn naar de patiënt, verschillende systemen met elkaar combinerend, om zo tot vaak nieuwe 

gedachtenn te komen met betrekking tot de etiologie en pathogenese van het beeld van die specifieke 

patiënt.. Het is een duidelijke aanvulling op mijn opleiding tot kinderarts en kinderoncoloog. Je 

hebtt me de grondbeginselen van het schrijven van een wetenschappelijk artikel bijgebracht, tussen 

hett opvouwen van de was door, terwijl we vast zaten in Los Angeles op 11 september 2001. De 

eerstee versies van de verschillende stukken zijn steeds door jouw scherpe rode pen 'gemoduleerd', 

enormm bedankt voor deze opleiding! Verbazingwekkend en enorm motiverend was steeds de 

snelheidd waarin dit gebeurde, net als Lucky Luke, sneller dan je schaduw; vrijdag nacht gemaild, 
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betekendee vrijwel altijd dat ik het zaterdag al weer terug had. Dat hield de vaart erin, zeker omdat 

dee combinatie van mijn klinische bezigheden en het onderzoek niet altijd goed samengingen. 

Altijdd werden je correcties vergezeld van een motiverende mail vol humor, met vaak ook weer 

nieuwee en enthousiasmerende ideeën. Je uitgebreide internationale netwerk maakte dat het 

uitwerkenn van die ideeën, praktisch of theoretisch ook weer ging op z'n Lucky Luke's, sneller dan 

jee schaduw. Tegelijkertijd heb je laten zien dat je in de academische wereld kan bereiken wat je 

verdient,, door gewoon jezelf en heel goed te zijn. Raoul, nogmaals gefeliciteerd met je pracht plek 

inn Great Ormond Street. Terwijl ik dit schrijf zit ik in Londen, en ik hoop hier nog vaak te komen 

omm nieuwe ideeën met je uit te werken, en daarnaast voor een goed gesprek met m'n coach. 

Enormm bedankt Raoul! 

Bestee Annek e en Astrid : dank voor jullie steun achter de schermen! Dank voor de tijd en energie 

diee ik van jullie echtgenoten heb mogen krijgen. 

Tomm Voute : beste Tom, het 'Alert Physician Concept' komt voor een belangrijk deel bij jou vandaan, 

enn daarvoor ben ik je enorm dankbaar. Hoewel je niet de directe begeleiding van het project hebt 

gedaan,, ben je - zoals zo vaak - wel de medeaanstichter van deze studie. Tijdens de rit heb je vaak je 

enthousiasmee getoond. Dat enthousiasme beperkte zich niet alleen tot deze studie; tijdens m'n fellowship 

hebb je me naar elk mogelijk congres en study-group meeting gestuurd om zoveel mogelijk kennis te 

absorberenn en mensen te ontmoeten. Wanneer je meeging, zoals bijvoorbeeld naar Kreta, toonde je 

tegelijkertijdd dat jij geniet van alle facetten van het leven en niet de kinderoncologie alleen. Daarnaast 

hebb ik veel van je geleerd met betrekking tot de moeilijke momenten in ons vak; dat je mensen niet alle 

hoopp mag ontnemen, en hoe je om kan gaan met het levenseinde. In dit soort situaties kon ik altijd bij 

jee binnenlopen, het heeft me mede gevormd tot de kinderoncoloog die ik nu ben. 

Dearr Professo r Opitz , I would like to express my utmost gratitude for the fact that you have been 

willingg to serve as external examiner of my PhD-project, and for your actual presence at my 

dissertationn in Amsterdam. This is a great honor for me, as I admire your extensive knowledge and 

work,, being one of the founders of clinical morphology. It was a great pleasure for me to correspond 

withh you and professor Méhes about our first paper which was published in the Blue Journal in 

2003.. I really enjoyed your sharp views, your love for details, your extensive knowledge of the 

Englishh language, the history of clinical morphology, and last but not least the humor you shared 

withh us. Thank you very much, and it will be a pleasure finally meeting you on November 16th. 

Dearr Professo r Aaltonen , also to you I would like to express my utmost gratitude for the fact that 

youu are willing to serve as external examiner for my PhD-project and for your actual presence at my 

dissertationn in Amsterdam. This is a great honor for me, as I admire your extensive work and knowledge 

inn inherited tumor predisposition syndromes. Although my work so far mainly covers clinical 

morphologyy in pediatric oncology, and the translation phase to probable candidate genes has only 

justt started, it is for this same reason that I estimate your opinion highly valuable, and I hope that we 

cann build on a cooperation in the search for candidate genes in the near future. Thank you very 
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muchh for your presence in Amsterdam November 16th; I am looking forward to finally meeting you. 

Rogie rr  Versteeg : beste Rogier, ook jij was een van de aanstichters van dit project, daarvoor mijn 

oprechtee dank. Als klinicus heb ik heilig ontzag voor jouw uitgebreide moleculair biologische 

kenniss en scherpe analytisch vermogen. Pas recent is onze samenwerking van een theoretisch 

sparrenn over de studie uitgegroeid tot een praktische samenwerking bij de analyse van het PTPN11 

genn in neuroblastoma; een eerste mutatie in een tumor, die wij veronderstelden door de resultaten 

vann het klinische morphologisch onderzoek, werd ook daadwerkelijk gevonden! Een eerste kroon 

opp het project! Ik dank je enorm voor het meedenken over deze studie, voor het zitting hebben in 

dee beoordelingscommissie van mijn proefschrift, en ik hoop dat we onze samenwerking tot grote 

bloeii kunnen brengen. Dank je Rogier! 

Kooss Zwinderman : beste Koos, ik bewonder de manier waarop je complexe statistische methoden 

inzichtelijkk kunt maken voor klinici zoals ik. Je deur stond altijd open als ik - nadat ik me eindeloos 

vastt had gebeten in een nieuwe analyse - moest toegeven dat ik er zelf niet uitkwam. Dat, gevoegd 

bijj je gevoel voor humor, maakte de samenwerking erg plezierig. Verder wil ik je natuurlijk enorm 

bedankenn voor het zitting hebben in de beoordelingscommissie van mijn proefschrift. Je bent 

echterr nog niet van me af; eind dit jaar hoop ik analyses te mogen doen met de eerste data van de 

controlee groep. Ik hoop dat ik dan opnieuw bij je aan mag kloppen. 

Chari ss  Eng: Dear Charis, thank you for your stimulating cooperation, and thoughtful comments 

inn the diverse projects you shared with us. 

(Ex-)Patiënte nn en hun ouders , zonder wiens inzet dit onderzoek niet mogelijk was geweest: 

enormm bedankt voor jullie medewerking. 

Huib ,, Jan, Henk, Jozsef , Arnauld , Cor en Marianne : samen vormen we een pracht team. Enorm 

bedanktt voor jullie steun in de afgelopen 6 jaar! 

Marianne ,, een extra woordje voor jou; we hebben de afgelopen jaren vele leuke, stressvolle en 

droevigee momenten kunnen delen. Ik ben blij met jou als kamergenote. 

Hett hete team van F8Noor d en de dagverpleging : dank voor jullie steun, en Vera dank voor je 

specialee zorg voor (mij en) mijn patiënten. 

Hester ,, Caroline , Antoinett e en Katenka : dank voor jullie secretariële en soms ook psychologische 

ondersteuningg de afgelopen jaren. 

Piett  Bakker , Maud Geenen, Heleen van der Pal, en arts-assistente n intern e geneeskunde : 

dankk voor jullie inzet voor de inclusie van patiënten. 

Floo rr  van Leeuwen , Patric k Bossuyt , Fred Menko en Frank Baas: dank voor het zitting hebben 

inn mijn begeleidingscommissie. Floor : mijn speciale dank aan jou, voor het kritisch meedenken bij 

dee start van het onderzoek, en in het bijzonder bij het opzetten van de controle groep. 

Hugoo Heymans : dank voor je altijd enthousiasmerende gesprekken, voor zowel dit onderzoek als 

dee kliniek. 

Mathild ee Ubbink , Richar d Heinen en medewerker s van de PLEK: dank voor jullie hulp tijdens 
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dee studie. Richard , waar mijn kennis van software ophield, ben jij vaak de reddende engel geweest. 

Claraa van Karnebeek : Clara, samen met Raoul hebben we DE LIJST gemaakt tot een mooi stuk, 

maarr vooral wil ik je danken voor je enthousiaste, gezellige en humoristische bijdrage aan mijn 

eerstee jaren op het AMC. Gelukkig ben je snel weer terug op het nest. 

Hevall  Ozgen : Heval, dank voor je inzet en enthousiasme voor het normaalwaarden project. We 

gaann samen een prachtig stuk schrijven dat door velen gebruikt zal gaan worden! Jacquelin e 

vann der Bur g en het team van afdeling jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland: enorm bedankt 

voorr de goede samenwerking in het normaalwaarden project. Dankzij jullie inzet zijn er straks 

belangrijkee normaalwaarden die essentieel zijn voor dit onderzoek, en voor onderzoek naar vele 

anderee ziekten in de kindergeneeskunde. 

Jann Koster : dank voor je hulp bij het vertalen van mijn data in een overzichtelijk figuur. Rob en 

Eelco ::  dank voor het vertalen van de computerversie van dit figuur in een kleurrijk plaatje. 

Peterr  van Sluis : zonder jouw enthousiaste inzet op het lab was hoofdstuk acht nooit in dit boekje 

gekomen.. Enorm bedankt hiervoor, en ik hoop dat we samen nog menig project mogen uitwerken. 

Mari oo Maas, Ann e Smets en Rick van Rijn : naast het feit dat het heerlijk samenwerken is met 

julliee als radiologen in de kliniek, wil ik jullie enorm bedanken voor jullie input in hoofdstuk vijf. Het 

iss bewonderenswaardig dat jullie na het reviewen van 1000 foto's elk nog zo aardig tegen me 

zijn;; op naar de handskelet studie! 

Jasmij nn Kobes : heel veel dank voor je hulp bij het organiseren van de review van zoveel foto's. Ik 

hebb er veel vertrouwen in dat je een goede kinderarts gaat worden. 

Chri ss  Bor : dank voor het editen van dit proefschrift en voor je relativerend vermogen. 

Menn oo & Lin , Ernst-Ja n & Astrid , Paul & Astrid , Tom & Marina , Jaco & Anja , Kim & Melissa , 

Lisette ,, Mirja m & Roderik , en alle ander e vriende n die ik hier met geen mogelijkheid allemaal 

mett naam kan noemen: dank voor jullie vriendschap, geduld en steun in deze te drukke tijd, en 

opp naar vele sociale, sportieve en culinaire events. 

Paul ,, Tom , en Ernst : dank dat jullie mij willen bijstaan op deze bijzondere dag. 

Rutger ,, Marieke , opa & oma en Marry in gedachten: dank voor jullie steun en liefde. 

Liev ee famili e in Nederlan d en in Canada: dank voor jullie interesse en steun. 

Joland aa & Robert , pa & ma: dank voor jullie kritische blik voor de Nederlandse samenvatting, en 

voorall heel veel dank voor zoveel onvoorwaardelijke steun en liefde. Pa en ma: de nieuwsgierigheid 

enn interesse in de wereld om mij heen en het doorzettingsvermogen is mij door jullie met de 

paplepell ingegeven, en is de grondslag geweest voor deze promotie en een belangrijk deel van 

mijnn loopbaan. Dank jullie wel! 

Han::  dolgelukkig ben ik met je: jouw inspirerende, verzorgende, kritische, liefdevolle aanwezigheid 

inn mijn leven is van onschatbare waarde geweest voor zovele dingen, maar ook bij de 

totstandkomingg van dit boekje. Op naar jouw promotie, en naar de vele mooie dingen in ons 

levenn die zullen volgen. Lieve zoen. 
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