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Qankk w o o r d 

Dankwoord d 
Promoverenn kun je niet alleen. Ik ben dan ook iedereen die mij in de afgelopen jaren 

heeftt geholpen of heeft gesteund zeer dankbaar. Tot een aantal mensen wil ik een 

speciaall  woord richten. 

Allereerstt wil ik mijn dankwoord richten tot alle patiënten en hun ouders die hebben 

meegewerktt aan dit onderzoek en wiens medische gegevens ik mocht gebruiken. Dank 

julli ee wel, zonder patiënten is klinisch onderzoek niet mogelijk. 

Dr.. Tom Vulsma, beste Tom, natuurlijk begin ik dan bij jou, want jij was (bent) mijn 

begeleider,, co-promotor van dit onderzoek, en mijn mentor. Tom, hoe kan ik je 

voldoendee bedanken voor alles wat jij mij in de afgelopen jaren hebt gegeven? Ik weet 

nogg goed dat je zei dat je iemand zocht voor kinder-endocrinologisch onderzoek bij 

kinderenn op de oncologie. Je begaf je 'op glad ijs' zoals je zelf zei, omdat er nog geen 

echtt project was. Dankzij jouw enorme creatieve geest hebben wij samen de protocollen 

bedacht,, sparrend over onderzoek en de problemen die jij als endocrinoloog voorbij 

hadd zien komen. Jij verlangt dat mensen zich volledig geven voor hun werk, en dat doe 

jijj  dan ook zelf als geen ander. Ik denk dat ik je nog het beste kan bedanken door de 

komendee jaren mijn best te doen om alles wat ik van je heb geleerd om te zetten in 

onderzoekk en in patiëntenzorg. Want als er iets is wat ik van je heb geleerd dan is het 

well  dat de patiënt voor gaat, no matter what, 24 uur per dag. Ik bewonder jouw 

gedrevenheid,, die je hebt voor de patiënten en voor de wetenschap. Voor al jouw 

plannenn zou er 72 uur in een dag moeten zitten, dan nog zou jij tijd te kort hebben. 

Daarnaastt sta jij voor je personeel, voor jouw team, jij gaat voor ons door het vuur. Je 

scheptt vrijheid en vertrouwen op de werkvloer, met nauwkeurige terugkoppeling; dit 

iss een werksfeer waarin ik mij zeer prettig voel. Ik zal ook nooit vergeten hoeveel 

vrijheidd je me gaf toen mijn moeder ziek was en jk daar tijd voor nodig had. Onze 

enigee strijd is ons verschil in efficiëntie, als voorbeeld hiervan is jouw stelling " Er is 

levenn na de deadline", iets wat ik mij soms niet kan voorstellen. 

Jouww doel: mij een nog beter kinderartsendocrinoloog en wetenschapper maken dan 

jijj  zelf bent. Ik heb dus nog een lange weg te gaan ! Ik hoop dan ook na de promotie 



nogg een hoop te leren van je. Je bent warm, zorgzaam, een keiharde werker, eerlijk en 

oprecht,, (ij bent de grondlegger van dit proefschrift en de basis van ons team, dank je 

well  voor alles, ik hoop dat we nog veel werk samen kunnen doen in de toekomst. 

Natuurlijkk wil ik ook Elisabeth Vulsma van harte bedanken voor alle ondersteuning 

diee zij heeft geboden en voor het beschikbaar stellen van Tom's vrije tijd die in mijn 

werkk werd gestoken. Zonder begrip en ondersteuning thuis is dat niet mogelijk! 

Dr.. Jan de Kraker , beste Jan, dag 1 op de afdeling kindcroncologie als co-assistent zei 

jijj  tegen me: " Aha, als jij je gaat bezig houden met endocrinologie, dan weet ik nog 

weii  wat " E,nzozijn we nu drie artikelen verder over de bescherming van de schildklier 

tijdenss MIBG. Jij bent een echte clinicus, en ik heb ontzettend veel van je geleerd, 

waaronderr (net als zeer veel assistenten voor en na mij) probleem georiënteerd denken: 

ikk schrijf mijn statussen en dicteer mijn brieven nu ook zo. Dit is niet alleen zeer 

handigg in de kliniek, ook voor een onderzoeker zijn jouw statussen heerlijk om gegevens 

uitt te mogen halen want het is allemaal zeer nauwkeurig en overzichtelijk 

gedocumenteerd.. Voor jou geldt dat onderzoek het meest waardevol is als het klinisch 

gerichtt is, want het gaat je uiteindelijk om de patiënt. Ik denk dat we met onze nieuwe 

schildklierprofylaxee daar goed aan hebben voldaan. Jij was altijd makkelijk benaderbaar 

enn reageerde heerlijk vlot op al mijn leeswerk. Hiernaast ben je een zeer oprechte man 

mett een zeer groot hart voor al je patientjes. Ik heb van je geleerd hoe om te gaan met 

hett verliezen van een patiënt en hoe om te gaan met ouders, wat niet altijd even 

makkelijkk is. Dank je wel voor al je hulp en ondersteuning de afgelopen jaren, ik vind 

hett heel fijn om met je samen te werken. 

Professorr  dr  Jan de Vijlder , beste Jan, mijn promotor, van onze samenwerking in de 

afgelopenn 5 jaar zal ik vooral terugdenken aan alle vrijdagochtend besprekingen op 

H2,, en, na jouw emeritaat, het afgelopen jaar afwisselend in de CMB en bij jou thuis, 

ji jj  bent een inspirerende, zeer slimme man, met een enorme schat aan kennis over de 

schildklier.. Ik heb enorm veel van je geleerd, vooral het laatste jaar tijdens het samen 

reviewenn van alle dierenstudies; over jodiummctabolisme en de (bio)-chemische details 

vann het schüdkliermctabolisme (ik zal het begrip colloid in schildkliervcrband niet 

meerr noemen!) Daarbij ben jij een vrolijke, breed geïnteresseerde man, met veel oog 

voorr detail en woordgrapjes. Vaak begon een researchbespreking over de schildklier 



Dankwooïd d 

maarr had jij binnen 5 minuten een mooie associatie met een gedicht, de Vlaamse 

cultuur,, of een andere mooie anekdote. Dank je wel voor jouw zeer waardevolle 

begeleidingg van mijn promotie. Ik wens je met Corri e een heel fijn emeritaat toe, met 

misschienn iets rustigere tijden in het vooruitzicht dan het afgelopen half jaar ! 

Professorr  dr  HSA Heymans, beste Hugo, ook jou ben ik zeer veel dank verschuldigd 

voorr al jouw steun de afgelopen jaren. Onze eerste kennismaking was in 1996, alweer 

88 jaar geleden, toen ik een onderzoeksproject zocht voor mijn wetenschappelijke stage. 

Ikk wilde graag kinderarts worden, dus hoopte ik iets met kinderen te doen, maar 

belanddee tot mijn stomme verbazing in Pieterburen op de zeehondencrèche, waar wij 

opp zoek gingen naar het verschil tussen moedermelk van de zeehond en moedermelk 

vann de mens. Dit vonden we in het vet percentage en de beestjes kregen visolie met 

fortifier.. Jij wist dat Paul van Trotsenburg ook nog iemand zocht voor zijn onderzoek 

en,, na deze eerste stage, kon ik tijdens mijn co-schappen bij hem aan de slag. Inmiddels 

benn jij mijn opleider in de kindergeneeskunde. Ik waardeer je enthousiasme, jouw 

specialee oog voor de sociale leefomstandigheden van het (chronisch) zieke kind, je 

bredee kennis van de pediatrie, je immer aanwezige steun en jouw motiverende instelling. 

All ee plannen die verzonnen worden en enigszins onderbouwd kunnen worden 

(bijvoorbeeldd de Young Einsteins, het wetenschapssymposium of paarden bij het EKZ), 

wordenn altijd enthousiast ontvangen en daadwerkelijk ondersteund, waardoor projecten 

ookk echt van de grond komen. Ook in de voortgangsgesprekken over mijn onderzoek, 

wistt jij altijd zeer waardevolle kritiek te geven. Hartelijk dank voor al je input en 

begeleidingg van mijn promotie en ik ga met enthousiasme de verdere opleiding tegemoet 

tott kinderarts onder jouw supervisie. 

Professorr  dr  H N Caron, bestee Huib, dank je wel voor jouw steun en kritische blik op 

mijnn werk. Jij benteen zeer gedreven man en daarnaast een zeer fijne collega en warm 

mens.. Ik bewonder jouw snelheid en zeer scherpe analytische vermogen. Ik zie uit 

naarr de verdere samenwerking waarin ik hoop dat we nog meer endocriene zaken op 

julli ee afdeling kunnen onderzoeken en verbeteren. Ook hoop ik dat we onze 

gezamenlijkee voorliefde voor het paard over kunnen brengen naar ons werk en de 

chronischh zieke kinderen hiervan kunnen laten profiteren. 



Professorr  dr  BLF van Eek, beste Berthe, samen hebben we meer dan 500 MIBG 

plaatjess gescoord om te zien of er een schildklicr in beeld kwam. Dank je wel voor de 

zeerr prettige samenwerking en alle tijd die je in ons onderzoek hebt gestopt. 

Professorr  dr  MO Offringa , beste Martin, dank je voor dee structuur en het beoordelen 

vann bet manuscript. Hoofdstuk 11 is voor een groot deel aan jou te danken, we zijn er 

nogg niet klaar mee, maar het is nu al een grote aanvulling op mijn werk; het zet het in 

eenn breder perspectief. Ook bedankt voor de samenwerking van de KEK met de 

Youngg Einsteins; ik denk dat een vroegtijdige kennismaking van jonge onderzoekers 

mett de KEK zeer waardevol is. 

Professorr  dr  WM Wiersinga, dank u wel voor het beoordelen van het manuscript en 

uww zeer kritische feedback tijdens de besprekingen op F5. Ik was altijd net iets 

zenuwachtigerr om mijn verhaal te houden als u in de zaal zat en vaak bleek dat terecht 

opp het moment dat u een vraag stelde. Ik heb ontzettend veel van u geleerd en ik denk 

datt een goede samenwerking tussen de volwassen endocrinologie en de 

kinderendocrinologiee essentieel is voor onze patiënten. Ik hoop dan ook in de toekomst 

nogg veel met u samen te mogen werken en van uw kennis te mogen profiteren! 

Professorr  SM Shalet, dear professor Shalet, I am very honoured and grateful that you 

havee been willing to judge my thesis and 1 am very thankful that you will be present at 

mvv dissertation. I have the deepest respect for you and all the work that you have done 

inn the field of the endocrine late effects in paediatric cancer survivors. I am also very 

thankfull  for the three davs that 1 could spend with you in Manchester. 1 think that my 

researchh protocol was largely formed and especially narrowed down in Manchester ! 

"Stickk to the thyroid", you said, well, 1 did, with a small exception in chapter 3.1 hope to 

broadenn mv research in the future, though, beyond the thyroid gland. I hope that I may 

contactt vou in the future again to learn from your expertise in, for example, growth 

hormonee and gonadal protection in these children. Thank you so much for everything. 

Medewerkerss afdeling kinderendocrinologie: 

Paull  van Trotsenburg, beste Paul, dank je voor de samenwerking en jouw begeleiding 

inn de afgelopen jaren, vanaf het hielprik (Down) onderzoek tot het afgelopen jaar met 

namee op de polikliniek. Ik heb erg veel van je geleerd en hoop in de toekomst nog veel 



meerr van je te mogen leren. Succes met de laatste loodjes van jouw proefschrift. Marlie s 

Kempers,, jij was mijn mede-endo-onderzoeker-genootje, dat was vaak erg fijn, omdat 

wee toch veel dezelfde aspecten van het onderzoeker-zijn met elkaar konden delen. 

Ookk jouw promotie komt in zicht, en daarna wellicht verder in de klinische genetica. 

Heell  veel succes ! Brenda, dank je voor de vele gezellige momenten, Lyda, Pien, 

dankk voor julli e hulp bij de echo's, Suus en Jeanette, bedankt voor de gezellige lunches 

enn kletspraatjes tussendoor, Yvonne bedankt voor jouw goede zorgen op de polikliniek. 

Hett lab kinderendocrinologie: Carri e Ris-Stalpers, dank voor je begeleiding bij de FRTI -

55 cellen (!) en de vele andere momenten tijdens werkbesprekingen of even tussendoor, 

Truus ,, Janine, José, Remco, en alle studenten, dank voor de gezelligheid en voor de 

hulpp voor mijn sporadische momenten op het lab (feepje ?!, flow-through ?!). 

Hett laboratoriu m endocrinologie, met name Eri k Endert en Marjo , hartelijk 

bedanktt voor de goede samenwerking en , met name Alarjo, bedankt voor het bepalen 

vann alle ratten-monsters. 

Collega'ss van de afdeling volwassen endocrinologie: Eri k Fliers, Mar c Prummel, 

Onnoo Bakker  , Anit a Boelen, Joan en overige medewerkers, het was altijd zeer 

leerzaamm om mijn resultaten met julli e te bespreken. 

Veell  dank ben ik verschuldigd aan de k inderonco logen van het E K Z / A M C ; 

professorr  Voute, dank u voor uw steun met name aan het begin van het project, Cor 

vann den Bos, voor jou een speciaal woord van dank voor al het werk wat ik op de 

PLEKK mocht doen en al je enthousiasme en de begeleiding die je me hebt gegeven bij 

hett schrijven van de artikelen, Mariann e van de Wetering, dank voor je immer 

liefdevollee en warme steun en interesse, Jozsef Zsiros, Henk van den Berg, Arnaul d 

Verschuur,, dank julli e wel voor de zeer goede en leuke samenwerking. 

Ookk de kinderoncologen van het Sophia Kinderziekenhuis, tnn Max van Noese l, 

will  ik van harte bedanken voor de goede samenwerking. Ook dr  Oei, nucleair 

geneeskundigee uit Rotterdam, en dr  Cees Hoefnagel, nucleair geneeskundige van 

hett AvL , hartelijk bedankt voor het scoren van de MIB G scans. 



All ee medewerkers van F8-Noord, F5 en alle dames van de dagbehandel ing, 

heell  erg bedankt voor al julli e hulp als ik weer eens langskwam om in statussen te 

neuzen,, echo's aan te vragen, pillen te controleren, patiënten te zien of TRH-testcn 

kwamm doen en de behandelkamer bezette! 

Richardd Heinen, Mathild e Ubbink , Maud Geenen en overige PLEK  medewerkers, 

inclusieff  de mensen van de fup op het entresol, hartelijk bedankt voor al julli e 

ondersteuningg bij de studies met de gegevens van de PLKK-poli . 

D ee afdeling radiobiologie en radiotherapie, met name Jaap Haveman en Hans 

Rodermond,, dank julüe wel voor al julli e hulp en inspanningen met de ratjes. Foppe 

Oldenburger,, dank je voor je hulpzame opmerkingen. Lucas Stalpers, dank je wel 

voorr het indelen van de stralingsvelden voor hootdstuk 10. 

Professorr Jaap van Dijk , u heeft een hele klus gehad aan de histologische beoordeling 

vann mijn ratjes : hartelijk bedankt voor al uw hulp! 

Dee afdeling radiologie, Anne Smets, Rick van Rijn , Mari o Maas, en N i co Smits, 

bedanktt voor julli e hulp met het maken van de echo's van de schildklier. 

Eenn dankwoord is ook zeker op zijn plaats aan de studenten die mij hebben geholpen 

inn de afgelopen jaren: N ienke Thönïssen, Regje Blümer en Fleur  Vansenne, 

hartelijkk bedankt voor al julli e werk! 

Mij nn kamergenootjes in de AIO-kamer  op G2, er zijn er al veel weg: 

Erwin ,, dank je voor je nuchtere blik en gezelligheid, jouw vertrek naar London is een 

gemis!,, Jose, Beyrouz, Leon, julli e promoties zijn alweer een tijdje terug, Iris , ook jij 

bentt bijna klaar, knap gedaan van je: kindje, opleiding en promotie!, Daphne, jij werkt 

alweerr als post-doc, het was altijd gezellig met jou op de kamer, de aio kamer was leeg 

zonderr je ! Nu zijn er Ivo, je hebt altijd interessante gedachten en theorieën, het is 

knapp hoe snel je je weg hebt gevonden in Nederland, Bas, dank je voor de vele gezellige 

momenten,, de muziek en de feedback over de kaft. Ik wens julli e heel veel geluk met 

(esse,, Henr ike , dank je voor de gezelligheid en kopjes thee, voor jou een spannend 



jaarr voor de boeg: trouwen!, en Moniek, net begonnen, veel succes met de PGS 

studie!!  Ook Sjoerd, bedankt voor je stimulerende woorden, ik hoop dat we elkaar nog 

vakerr zien in de toekomst met betrekking tot de gonadale as ! 

Mij nn c o l l e g a - as si s t en t en ( sommigen inmidde ls al k inderar ts) van de 

kindergeneeskunde:: Saskia, Rutger, Merit , Karolien , Frea, Valerie, Lieve, Lissy, 

Aline ,, Natasha, Jet, Petra-Marije , Daniel, Thal ia , Kim , Yvette, Bart , Manken, 

Olga,, He leen, Jan en alle anderen, dank julli e voor de leuke samenwerking en 

gezelligee onderwijsmomenten- en weekenden. 

Saskia,, dank je wel dat jij mij wil t bijstaan op deze bijzondere dag, jij snapt als geen 

anderr hoe het is om te promoveren en ik vind het super dat wij nu weer samen de 

opleidingg verder gaan doen, met o.a. alle onderwijswcckcndcn. Jij was erbij vanaf het 

beginn en we hebben heel wat (leuke en moeilijke) onderzoekers- en assistenten-

momentenn met elkaar kunnen delen. 

Onder2oekerss van de kindergeneeskunde; vanaf het begin veel samen gedaan met 

Eri cc Maarsingh, en het laatste jaar vooral met Xandra, dank je wel voor alle gezellige 

lunchess en kopjes koffie!, He leen, Josanne en de overige Young Einsteins. Allen 

bedanktt voor alle gezellige onderzoekers-bijeenkomsten en moral support, heel veel 

success met julli e promoties! 

Stafledenn kindergeneeskunde, dank julli e wel voor julli e interesse in mijn onderzoek 

enn begeleiding in mijn opleiding kindergeneeskunde. Met name Harrie t Heyboer, 

dankk je voor jouw zeer goede begeleiding in mijn eerste half jaar als AGNK ) op de 

grotee kinderen, alle kinderoncologen, julli e hebben een zeer goed gestructureerde 

afdelingg en een fijn team op F8-Noord, wat voor een assistent een zeer leerzame en 

aangenamee periode is, Bert Bos, Hennie Knoester  en alle andere kinder-intensivisten, 

heell  erg bedankt voor een zeer leuke en leerzame stage op de IC ! 

Dee afdeling kinderchirurgie , met name Daniel Aronson, bedankt voor een leerzame 

stage.. Daniel, dank je wel voor al je hulp met het schrijven van de artikelen. Het is heel 

goedd en leerzaam geweest om vanuit verschillende specialismen naar een zelfde 

ziektebeeldd te kijken. 



11 Jeve vrienden: Lies, San, Klaas, Mir , Ro, Nat, Nat, Erwin , El ine, Dieuw, Ma, Jar, 

Daaf,, Car, Men, Bas, Men &  Lin , Paul &  Astrid , Ernst &  Astrid , Tom &  Marin a 

enn alle anderen die ik hier niet allemaal kan opnoemen dank julli e wel voor julli e 

vriendschapp en alle lieve steun in de afgelopen jaren. De spreuk staat er natuurlijk voor 

jullie,, Asklepïos is niet meer maar zonder vrienden is het leven niet compleet! Br zijn 

velee momenten geweest waarop ik op julli e heb kunnen terugvallen, dank julli e wel 

hiervoor.. Ik hoop dat we veel nieuwe momenten met elkaar zullen beleven in de toekomst. 

Mir ,, een speciaal woordje voor jou, dank je voor het (kritisch!) lezen van de Nederlandse 

samenvattingg en al jouw steun en zeer goede vriendschap de afgelopen (13!) jaren. Ik 

vindd het heel fijn om jou naast me te hebben op deze voor mij zo bijzondere dag. 

Lievee familie; 

Familee van Santen, ooms, tantes, neven en nichten, famili e Schroten en famili e Merks, 

dankk julli e voor de lieve steun en aandacht van de afgelopen jaren, 

l ievee Mies en Hannie, ik bof met zulke lieve schoonouders. Ik hoop dat we nog lang 

bijj  elkaar mogen blijven. Lieve Jo, Ro, Hannah en Goof wat zijn julli e een heerlijk 

gezelligg en oprecht gezin, het is altijd fijn om elkaar te zien. 

Lievee opa en oma, julli e hebben een bijzondere plek in mijn leven, wat heerlijk dat julli e 

err bij kunnen zijn. Dank julli e wel voor alle liefde tijdens mijn jeugd en in het heden. 

Lievee papa, jij bent voor mij het voorbeeld van wetenschappelijk inspiratie en 

creativiteit.. Jouw opvoeding speelt een hele grote rol in mijn wetenschappelijk 

enthousiasme.. Naast jouw wetenschappelijke carrière, bewonder ik ook jouw brede 

kennis,, interesse en nieuwsgierigheid in de wereld. Ondanks jouw drukke leven was je 

err altijd voor me en heb je me met veel liefde en warmte groot gebracht. Dank je wel 

voorr alles wat je me hebt gegeven. Moe oneerlijk het leven kan zijn hebben we helaas 

ookk moeten ervaren, ik heb bewondering voor je hoe je mam hebt begeleid in haar 

laatstee jaar; ik realiseer me heel goed hoe zwaar dat voor je geweest is. Ik hoop op vele 

lichtpuntenn in de toekomst, dat verdien je. 

Lievee Mariek , ook al zien veel mensen vaak meteen dat wij zusjes zijn, toch zijn wij 

heell  verschillend. Ik heb vaak naar je opgekeken en van je afgekeken (ja jij liep altijd 

22 jaar voor!) en ik ben erg trots op je, als persoon, en ook op jouw carrière in de 



televisiee wereld en de journalistiek, wat voor mij een grote onbekende wereld is. We 

hebbenn al veel mee moeten maken, en ik ben blij dat we dat samen hebben kunnen 

doen.. Onze band heeft nog nooit 20 goed gevoeld, dank voor je altijd aanwezige 

liefdee en steun in mijn leven als mijn grote zus! 

Lievee mama, jouw stelling klopt, maar ik mis je verschrikkelijk, elke dag. 

Dee mooiste persoonlijke ontdekking tijdens mijn carrière als onderzoekster op de 

afdelingg kinderoncologie vond ik op de eerste dag in de assistenten kamer van F8-

Noord.. Daar stond jij , Hans, mijn grote liefde, alsof het voorbestemd was! Het voelt 

zoo logisch en zo goed samen; de perfecte balans tussen rust en ondernemen. In de 

afgelopenn jaren ben jij mijn maatje, mijn allerbeste vriendje, mijn inspiratie en mijn 

steunn geweest tijdens heel veel momenten, en zeker ook bij de totstandkoming van dit 

proefschrift,, terwijl je het ook zo druk had met jouw eigen boek. Dank je wel voor 

alless wat je me geeft, lief. Bij jou ben ik thuis en ik ga nooit meer verhuizen. 19 

februarii  1999, 24 april '99, 10 oktober '02 en 07 juni '03 waren de mooiste dagen uit 

mijnn leven. Wat mij betrett komen er nog veel meer data bij ! Ik hou zielsveel van je. 




