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Enn dan eindelijk het dankwoord.... 
Heell lang heb ik er naar uitgezien dit te schrijven, want het betekent dat het boekje klaar is, en 

ikk dacht dat dat moment nooit zou komen 

Allereerstt wil ik alle patientjes bedanken, voor het meewerken aan alle onderzoeken. Zonder 

julliee was dit proefschrift niet tot stand gekomen. Een patientje vroeg mij op de poli "sta ik nu 

inn je boekje", word ik nu beroemd ? Nee, namen staan niet in het boekje, maar voor mij zijn 

julliee veel beroemder dan alle beroemdheden samen, jullie zijn stuk voor stuk "kanjers" en ik 

hoopp dat al het onderzoek in dit boekje ertoe bij draagt dat "toekomstige patientjes" minder 

lastt hebben van infecties en minder infecties zullen krijgen, en daar hebben jullie allemaal je 

steentjee aan bijgedragen. 

Proff Dr Voute, beste Tom, door jou heb ik de stap gezet om een proefschrift té beginnen, je 

enthousiasmee en nieuwe ideeën stimuleren zo, dat je een echte klinicus toch zover krijgt om 

eenn proefschrift te schrijven. Al tijdens mijn kindergeneeskunde opleiding in Johannesburg had 

jee ideeën over de relatie voeding en kanker, maar voor onderzoek was in Baragwanath hospita) 

niett veel tijd én was ik al lang blij dat ik voor vertrek naar Nederland mijn mastersprojekt kón 

afronden.. Het stokje van promotor schap heb je overgegeven aan Huib Caron, maar ik ben wel 

heell blij dat je in de promotiecommissie zit, dank voor je vertrouwen in mij. 

Proff Dr Caron, beste Huib, toen Tom het stokje van promotor aan jou doorgaf, moest ik 

daarr in het begin erg aan wennen. Jij bent zo slim, zo gedreven, eist zoveel, ik dacht dat kan ik 

nooitt bijbenen. Er is in het begin dan ook menig traan gevallen. De uitspraak "delete na de 

introduktie"" zal ik niet gauw vergeten. Maar Huib zonder jou input, ideeën en discussies over 

watt de beste manier was om het artikel op te zetten, wat de kern van het onderzoek is en hoe 

jee het over wil brengen op anderen zou ik dit werk nooit op deze manier voltooid hebben, 

bovendienn maakte je altijd tijd vrij in je drukke programma, en las je de zoveelste versie binnen 

eenn week zodat ik weer verder kon. Ik heb dat heel erg gewaardeerd en had mij geen betere 

promoterr kunnen wensen. Je hebt me zelfs zover dat ik ook enthousiast ben geworden voor 

vervolgg projecten. Duizendmaal dank... 

Proff Dr Kuijpers, beste Taco. Een aanzienlijk deel van het proefschrift combineert de oncologie 

mett de immunologie dus was het vrij logisch dat jij de copromotor werd, en daar was ik heel 

dankbaarr voor. Hoe druk je ook was je vond altijd tijd een zoveelste versie snel voor me na te 

kijken.. Als er weer een presentatie moest worden gehouden over neutropene enterocolitis dan 

zorgdee je ervoor dat de powerpoint slides er perfekt uitzagen en dat de juiste vragen gesteld 

werden.. Je kreeg wel wat van mijn punten en komma's die altijd op de verkeerde plaats 

stonden,, of er helemaal niet stonden, ooit sal alles reg kom. Je rust, hulp en liefde voor de 
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immunologiee heeft mij enthousiast gemaakt voor de immunologische aspekten binnen de 

kinderoneologie,, waarvoor mijn hartelijke dank. 

Lievee Leontien. Jij was mijn "partner in crime" wat de systematic reviews betreft. We hebbén 

samenn wat afgeploeterd met het SDD stuk. Samen op een zondag in jouw tuin in Zeist, dat 

vondd ik heel bijzonder. Zonder jouw hulp met de analyses en het lOx nakijken van de data was 

hett geen stuk geworden, dat nu in ieder geval bij de Lancet is "gesubmit", we gaan duimen dat 

hett daar wordt aangenomen. Nu ben je coordinating editor van de Cochrane childhood cancer 

revieww group, en gaan we samen zorgen dat er nog veel meer systematic reviews in de 

kinderoneologiee komen. Dank voor al je hulp Leontien. 

Dann de andere leden van de promotie commissie. 
Bestee Prof. Hesseling. Met mijn achtergrond van mijn kindergeneeskunde opleiding in Zuid-

afrikaa en een mastersprojekt dat nu het 2e hoofdstuk is van het boekje, was het voor mij niet 

eenn volledige promotie als er niet iemand bij was uit Zuid-afrika, en daar bent u de aangewezen 

persoonn voor. U bent de professor waar ik ook mijn FCP-pediatrics II examen bij heb gedaan en 

vreselijkk streng vond toen. Tijdens alle SIÖP congressen heb ik u beter mogen leren kennen, en 

henhen ik zeer vereerd dat u in mijn promotie commissie plaats heeft genomen. Baie baie dankie, 

enn geniet die tulpe in die lente in Holland. 

Bestee Prof. Vossen. Na mijn opleiding in Zuid-Afrika heb ik bijna 2 jaar in Leiden in uw centrum 

mogenn doorbrengen om de ins and outs van beenmergtransplantaties te leren. En natuurlijk 

werdd ik toen al gestimuleerd om te promoveren. Samen hebben we een aantal projekteh 

ondernomen,, maar of doof de aard van het onderzoek of de opzet van het onderzoek zag ik 

hett nooit helemaal zitten. "Pseudomonas stammen" in de wasbakken uitzoeken, nou dat werd 

nietss met Marian. Eenmaal in Amsterdam vroeg u iedere keer "hoe staat het met de promotie" 

enn ja, het is nu toch zover gekomen. Bedankt voor het plaats nemen in de promotie commissie. 

Bestee Prof. Heymans, beste Hugo. Je enthousiasme over de uitwisseling van arts-assistenten 

naarr Kaapstad kan ik zeer waarderen, en samen hebben we ook wel eens zitten brainstormen 

overr de opleiding in Zuid-Afrika. Het is voor mij een eer je in de promotie commissie te hebben, 

enn kijk uit naar de discussies op 23 april. 

Bestee Prof. Offringa, beste Mart in. Toen ik in 1997 in het AMC begon was de eerste cursus 

diee ik mocht volgen een EBM{evidence based medicine)course. Jij hebt me geïntroduceerd in 

dezee techniek en ervoor enthousiast gemaakt, en aangemoedigd om een Cochrane review te 

doen.. Dank voor je tips, dank voor alle bemoedigende woorden, en dank voor het plaats 

nemenn in de promotie commissie. 

Bestee Prof. Speelman. Sinds mijn AMC tijd bezoek ik ieder jaar t rouw het infectie symposium 

enn daar heb ik een enorme bewondering voor u ontwikkeld. Een persoon met een brede 

ervaringg in de infectiologie en een goede klinicus. Bij het laatste symposium hield u een lezing 
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overr de behandeling van Clostridium difficile infecties, wat natuurlijk mooi aansluit bij mijn 

neutropenee enteroliths artikel. Dank voor het plaats nemen in de promotie commissie. 

Dann alle mensen die mee hebben gewerkt aan de verschillende onderzoeken... 
Jann Taminiau Het neutropene enterocolitis onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de 

inputt van de Kinder-gastroenterologie (Bert Derkx, Diderik Bosman, Hankje Escher,Michelle 

Zuckermann,Markk Benninga). Het was jou idéé om hét prospectief te onderzoeken met 

rectoscopieenn bij deze kinderen. Altijd even enthousiast óver het uitwerken van nieuwe ideeën 

off het zoeken in de literatuur naar een pathofysiólogische verklaring, dat heb ik heel erg 

gewaardeerd.. Ik hoop dat we straks verder kunnen met interventie-studies voor de neutropene 

enterocolitis.. Dank voor het altijd klaar staan, ook al was het vrijdag middag 5 uur... 

Prof.. ten Kate: Alle microscopie van de NEC studie is door u verricht. Met het opschrijven van 

hett case-report heeft u me geïntroduceerd in de microscopie van de neutropene enterocolitis. 

Uww kamer ligt helemaal vol met microscopie glaasjes maar u weet er altijd de goede uit te 

halen,, dank voor alle hulp. 

Lodewijkk Spanjaard: we begonnen met discussies over het opzetten van een klinische trial 

overr hét toedienen van antibiotica voor insertie van de centraal veneuze lijn, later werd het een 

systematicc review. Dank voor het meedenken en discussieren over kweken, kwantitatief of 

kwalitatieff en over wat een goed antibiotica beleid is in het oncologische kind. Jou betrokkenheid 

bijj de kliniek heb ik altijd zeer gewaardeerd. 

Maartenn Biezeveld: Alle immunolgische bepalingen van het neutropene enterocolitis onderzoek 

werdenn door jou gedaan op het CLB. Ik kon er altijd op vertrouwen de data op tijd terug te 

hebben.. Heel hartelijk dank voor je hulp. Succes met de afronding van je eigen proefschrift en 

proficiatt met je plaats voor de kindergeneeskunde opleiding. 

Jobb van Woensel: Voor het selecteren van een 2e reviewer bij de systematic review over lijnen 

wass jij de aangewezen persoon hiervoor. Jij hebt me geleerd wat minder fel tegen kritiek van 

reviewerss aan te kijken en het vooral rustig en opbouwend te beantwoorden, dank en veel 

success met je 2e Cochrane review met Danielle Blom. 

Moniekk de Witte:Wat was ik blij Moniek dat jij tijdens je co-assistententijd er zoiets als een 

systematicc review over SDD bij wilde doen. Het was een heel werk, maar je deed het vol 

enthousiasmee en uiteindetijk is het een prachtig stuk geworden. Blijf zo enthousiast als je bent, 

enn heel veel success op het NKI en in je verdere carrière. 

Bregtjee Lemkes: Samen met Emma hebben jullie een aantal maanden alle data verzameld van 

allee oncologische patientjes en hun MBL-data. Ik kon altijd op je rekenen Bregtje, vooral toen we 

ongeveerr binnen een week alle data moesten verwerken en een presentatie in elkaar moesten 

draaien.. Het is gelukt met jou hulp. Heel veel succes met de co-schappen en heel erg bedankt. 

Mireillee Vossen: Het onderzoek om kinderen te vaccineren tegen waterpokken was praktisch 

lastigg uitvoerbaar, maar met de klinische en de virologische data samen is het toch een mooi 
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artikell geworden. We hebben samen met Taco wat zitten worstelen over de resultaten en de 

discussie,, allemaal in December.. Ik heb het heel erg gewaardeerd dat je je aan mijn deadline 

gehoudenn hebt en gewoon tussen kerst en oud en nieuw alles samen met mij klaar hebt 

gemaakt.. Echt super.. Heel veel succes met je eigen proefschrift, dat gaat zeker lukken. 

Jann Weel. Dank voor al je input in de waterpokken studie. Veel waardering had ik voor de 

verbondenheidd met de kliniek. Het project gaat nog steeds door maar jij zit ondertussen in 

Leeuwarden,, zonder Pauline Wertheim en Hans Zaaijer zou dat niet gekund hebben. Dank 

voorr al jullie hulp. 

Koertt Dolman. Samen hebben we onze 2 studentes begeleid op het MBL project. Nu gaan we 

verderr met Florien op het MBL-substitutie project. Jou heerlijk spontaan enthousiasme is wat een 

menss af en toe nodig heeft. Ik waardeer je daarin heel erg en hoop nog veel met je samen te 

werken. . 

Enn natuurlijk het secretariat. Carolien, Katenka, Nienke en Annelize. Alle brieven en geregel 

omm de publicities de deur uit te krijgen, zonder jullie, en vooral zonder mijn zuid-afrikaanse 

maatjee was dat niet gelukt. 

Enn om het hele proefschrift een mooie lay-out te geven was niet gelukt zonder Chris Bor. Geen 

gemakkelijkee opgaaf want alle documenten liepen vast, nog noooit meegemaakt, maar het is 

gelukt,, heel hartelijk dank. Inge Kos heeft mij geholpen met de kaft van het boekje. Het is 

prachtigg geworden, mijn zuid afrikaanse achtergrond is er goed in terug te vinden, dank. 

Enn dan F8Noord. 
Sindss 1997 werk ik met veet plezier met alle "onco-zakken" (Huib, Jan, Henk, Jozsef, Cor, 

Arnauldd en Hans). Samen vormen we een goed team, de een meer op de kliniek de ander 

meerr in het onderzoek. Het laatste half jaar heb ik me noodgedwongen teruggetrokken uit de 

kliniekk om het boekje af te schrijven, dat had niet gekund zonder julüe hulp waarvoor heel 

hartelijkk dank. Vooral Lieve Tijtgat, die nu in Zaandam werkt wil ik extra bedanken omdat zij 

dee zorg had over heel wat van mijn "moeilijke" patientjes. Het Soemalie project is gelukt, dank 

zijj jou. Heel veel succes als opleider in de Heel, ik heb er alle vertrouwen in. 

Ookk Hans wil ik extra noemen. Mijn maatje op F8 Noord, problemen van de afdeling, problemen 

mett patientjes, we kunnen het altijd bij elkaar kwijt maar ook waren wij de enige 2 niet 

gepromoveerdenn op de gang en dat schept heel gauw een band. Samen naar deadlines 

toewerken,, samen statistische problemen oplossen en ook in hétzelfde jaar promoveren. Dank 

voorr alle cappucino's, broodjes op het plein, en vooral dank voor de bemoedigende woorden, 

voorall in de laatste maanden. Ik weet zeker dat zowel Hanneke als jij een mooie promotie 

tegemoett gaan, veel sterkte met de laatste loodjes. 

Enn dan de verpleging... Het is alom bekend dat de verpleging van F8noordgoed georganiseerd 

iss en goed functioneert. Dat komt door de feedback iedere middag om 4 uur, luisteren naar 
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elkaarr en m Veten van jullie zijn meer dan verpleging voor mij, iedereen kan ik hier niet 

noemen,, maar mensen zoals Jane, Hanneke en Edith kan ik hier niet overslaan. Ik hoop dat we 

nogg heel lang samen zullen werken, en buiten het werk nog veel gezellige etentjes zullen regelen. 

Dee arts-assistenten. Zonder jullie zou het boekje helemaal niet af komen. Dank voor alle hulp 

enn inzet op onze afdeling. Ik kijk er naar uit weer meer kliniek te doen en jullie in de oncologische 

kindergeneeskundee verder te begeleiden. 

Astridd en Yvonne moeten zeker genoemd worden, altijd maar weer statussen vinden, of 

patientnummerss zoeken dank 

Nelia,, het laatste jaar zijn we heel intensief met elkaar opgetrokken. Omdat jij de promotie net 

gehadd hebt kon je me veel tips geven en helpen bepaalde valkuilen te voorkomen. Dank voor 

jee steun, de kopjes thee en dank voor je kleine heel speciale kadotje dat mij door de promotie 

heenn zal helpen. 

Dee poli en dagbehandeling. Ook in het laatste half jaar heb ik wel de poli door gedaan ook 

all was het op een lager pitje. Het is dan belangrijk dat alles goed is voorbereid door de verpleging. 

Eerstt werden mijn poli's voorbereid door Wil op dinsdag en Suzanne op woensdag, nu zijn 

Greett en Suzanne mijn trouwe maatjes. Maar ook Sonja, Vera en alle anderen waren bereid 

inn te springen toen de dinsdag poli niet meer door Wil gedaan werd. Dank voor al het geregel, 

voorr alle kopjes koffie en thee en voor altijd een luisterend oor. 

Vrienden: : 
Mijnn Paranymfen Magda en Ingrid 

Magdaa we kennen elkaar al sinds Nijmegen het eerste jaar psychologie aan de K.U Nijmegen. 

Heell veel hebben we met elkaar opgetrokken van samen studeren tot samen op vakantie gaan. 

Nuu zien we elkaar minder frequent maar het kontakt blijft hecht en ik ben dan ook heel blij dat 

jijj op 23 April aan mijn zij zal zitten, ik hoop dat jou psychologische blikken een gunstige 

uitwerkingg zullen hebben op de promotie commissie. En heel hartelijk dank voor de organisatie 

rondomm het feest. Ik weet dat ik een onmogelijke wens had, maar ik weet ook dat je je uiterste 

bestt hebt gedaan er iets moois van te maken. 

Ingrid.. Wij kennen elkaar vanaf het eerste jaar medicijnen aan de KU Nijmegen. Achter de 

microscoopp kijkend naar histologie plaatjes is de vriendschap begonnen. 

Onss grootste project tijdens de studie was de wetenschappelijke stage in het buitenland regelen, 

enn wat hebben we een gouden tijd gehad in lowa. Na de studie ging ik naar Zuid-Afrika, en 

vondd ik het geweldig dat je me daar op kwam zoeken, en hebben we samen een heerlijke 

vakantiee gehad. Nu werk je als gynaecoloog in Rotterdam en ben je nu ook serieus bezig zo'n 

boekjee in elkaar te draaien, knap hoor met 2 kleine kinderen om je heen. Ingrid ik vind het een 

heerlijkk vertrouwd gevoel dat jij mij bij zal staan als paranymf, en dank voor je organisatie 

rondomm het feest. 

Cathy.. I have known you from the first year I started as a senior house officer in pediatrics at 
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thee Johannesburg hospital. You and your family became my family, and i won't forget the 

Sundayy afternoon lunch and relaxing at the pool. We did our whole registrar time together and 

althoughh you graduated before me you kept phoning me at 10 at night to find out how the 

studyy was going. Then I went back to the Netherlands and you followed a year later and 

workedd as a neonatologist in Leiden. I really thought you had become a 'doggie' and wouldn't 

leavee Holland, but you are in Aberdeen now, where you can talk English again. I miss you in 

Cloggylandd and I hope sincerely that you will be there on the 23rd of April. 

Paulien.. I have known you since I was about 3 years old... For me you are my big sister, the 

sisterr I never had. You were always the one who wanted me to enjoy life and not study so hard. 

Evenn as a little girl you would tease me and make me swim before doing my home-work. 

Recentlyy you spent a few years in Holland. I was very pleased you were close tö me, but I could 

seee you were not happy here. Now you are back in good old 5A. I miss you here, but I'm 

pleasedd that you are happier now. I really wish you could be here on the 23fd of April. Thanks 

Paulienn for the help with the cover of the thesis, it is really appreciated. 

Moira:: We grew up together in Durban. Because we are the same age we thought of each other 

ass sisters. Although our lives separated we always kept in dose contact with each other, and 

duringg the 7 years I spent in Johannesburg you and your family were my home away from home. 

Thee day you told me Hayden would be my Godson was very spedal for me. I'm sorry you will not 

bee there in April, but I will come and tell you all about it in May. Thanks for always being there. 

Margreet.. Wat vind ik het erg dat je deze dag niet samen met mij kan meemaken. 

Ikk had veel bewondering voor je als mens en als collega. De kracht waarmee jij in het leven 

stondd en de laatste jaren je ziekte gedragen hebt was heel bijzonder. De spreuk op je graf past 

heell goed bij jou "As long as men will breathe or eyes can see, so long lives this and this gives 

lifee to thee"(W.Shakespeare). Ik hoop dat je ergens bij me zal zijn op 23 april. 

Ellen,, eerst kende ik je als secretaresse van Tom, later werden we vriendinnen van elkaar. Dank 

voorr alle gezellige etentjes, het uurtje ontspanning iedere week, zonder jou ging ik niet 

zwemmen,, en dank dat je even mijn privé secretaresse wilde zijn om alle adressen goed 

georganiseerdd te krijgen. Nu kun je ook weer eens bij mij komen eten.... En dat laatste geldt 

voorr alle andere vrienden. De etentjes waren allemaal afgelast want Marian had geen tijd. Ik 

hoopp dat daar verandering in komt. Ciska, Tecla en Jacqueline we moeten nodig wat afspreken, 

ookk al missen we Margreet nog vreselijk. De stelling over vrienden in mijn proefschrift is 

bewustt gekozen omdat ik heel dankbaar ben voor de club vrienden om mij heen, die mij 

helpen,, liefde geven en vertrouwen hebben in alles wat ik doe. Dank.... 

Lievee pappa en mamma, het proefschrift is aan jullie opgedragen omdat ik heel blij en dankbaar 

benn dat jullie er altebei bij zijn. Zo vaak zei pappa tegen mij, komt dat proefschrift nou nog eens 

af,, ik wil het wel meemaken. Het is gelukt, en jullie zitten beiden op de eerste rij in de Lutherse 

kerk.. Als enig kind heb ik altijd alle aandacht gehad en werd het mij mogelijk gemaakt in 2 landen 
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opp te groeien. Doorr jou beroep pappa (kapitein grote handelsvaart) werd het mij mogelijk gemaakt 

all op jonge leeftijd veel van de wereld te zien. Dat geeft een verrijking van het leven. Dank voor 

julliee vertrouwen in mij, en dat jullie mij de gelegenheid hebben gegeven zover te komen... 

Andd last but not least mijn allerliefste Chris Zoveel jaren kennen we elkaar al maar er was een 

congress in Australië voor nodig in 2001 om te beseffen dat we zover van elkaar niet zonder 

elkaarr verder wilden. Jou steun, liefde, begrip en gezelligheid is hier niet in woorden uit te 

drukken.. Ik hoop dat we samen een lange toekomst tegemoet gaan en ik ben heel trots en 

dankbaarr dat je deze periode in mijn leven mee hebt mogen beleven. 

Verderr heb je mijn leven verrijkt met jouw kinderen, Constantijn, Christiaan, Elisah, Jasmijn en 

Amber.. Het is een voorrecht te delen in hun leven, en de tiener perikelen van dichtbij mee te 

maken.... Amber 14 jaar vroeg op een keer "wat doe je toch altijd achter de computer", ik 

verteldee haar dat ik een boekje schreef en toonde haar een ander proefschrift. Ze vroeg mij " vind 

jee dat leuk??", daar moest ik over nadenken, en antwoordde ik "als het af is is het leuk" want dan 

geeff je een groot feest, en dan mag jij ook komen. Nou dat wasgoed, dus Amber geniet ervan.,.. 

Enn wel een heel bijzonder plekje in mijn hart heeft je oudste zoon David, die op 4 jarige leeftijd 

inn het EKZ is overleden aan een infectie tijdens de behandeling voor leukemie. Ik zat toen nog 

opp de middelbare school en voor mij was dit mannetje een trigger om eerst in het EKZ stage te 

lopenn tijdens de studie Geneeskunde, maar ook om de richting van de kinder-oneologie uit te 

gaan.. Nu werk ik als kinder-oncoloog in het EKZ en promoveer ik op infectieuze complicaties 

tijdenss de behandeling voor kanker, zodat kinderen zoals David hier profijt van zullen hebben 

enn minder ernstige infecties zullen krijgen en hopenlijk niet meer aan infecties zullen overlijden. 

Opp de toekomst van al onze patientjes.... 

Enn op onze toekomst samen Chris 
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Wambanii Kahle 
"Goodbyee and £o well all of you" 




