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Tot slot wil ik een ieder bedanken die mij heeft geholpen bij het tot stand komen van dit 

proefschrift. Enkelen wil ik in het bijzonder danken.

Prof. Dr. M.P.M.Burger heeft als promotor een belangrijke bijdrage heeft geleverd 

aan de manuscripten. Beste Matthé, ik dank je voor je niet aflatende kritische blik en 

de bereidheid met veel geduld mij de beginselen van het schrijven van artikelen bij te 

brengen. 

Prof. Dr. F.J.W. ten Kate was eveneens als promotor bij dit proefschrift betrokken. Beste 

Fiebo, allereerst dank ik je voor het ter beschikking stellen van de techniek van de tissue 

array voor onze onderzoeksvraagstelling. Dankzij dit genereuze gebaar aan de afdeling 

gynaecologie kon dit onderzoek worden uitgevoerd. Daarnaast ben ik je veel dank 

verschuldigd voor de vele matineuze uren, die je bereid was te besteden aan het samen 

beoordelen van de coupes en cores op de TMA. Jouw onwaarschijnlijk grote kennis op 

het gebied van de gynaeco-pathologie is zeer inspirerend. 

Dit proefschrift was er niet gekomen zonder de hulp van de co-promotor Dr. J. van 

der Velden. Beste Ko, alleen jouw enorme doorzettingsvermogen en enthousiasme 

hebben ertoe geleid dat, ondanks alle startproblemen, de studies als beschreven in dit 

proefschrift zijn uitgevoerd. Je grenzeloze vertrouwen in de goede afloop van de zaak 

was hartverwarmend en zal ik nooit vergeten. 

Veel dank ben ik verschuldigd aan mijn collega gynaecologen Dr. M. van Beurden, Dr. 

M.R. Buist, Dr. W.J. van Driel en Dr. M.S. Schilthuis. Marc, Willemien, Marrije en Marten: 

de support en de tijd die ik kreeg om aan het onderzoek te werken waren onontbeerlijk 

voor een goede afloop. 

Dr. J.B. Maathuis, was mijn erudiete opleider in het Medisch Centrum Alkmaar. Beste 

Han, ik wil je danken voor de inspirerende adviezen in de laatste fase van dit proefschrift. 

Jitske Wegenaar en Miriam Polak, beiden werkzaam op het pathologie laboratorium van 

het AMC, wil ik danken voor het maken van de TMAs. 

Philepine Siebring dank ik voor de Engelse bijlessen en het aanbrengen van correcties in 

de Engelse manuscripten. 

Lieve Ruud, ik hoop dat jij je in de afgelopen jaren door mij net zo gesteund hebt gevoeld 

als ik door jou. 
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