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Dankwoord

Dit proefschrift is het resultaat van een leerzame en stimulerende periode in het 
Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (NKI-AVL). Het 
was een voorrecht om kennis te maken met de toegankelijkheid, de bereidwilligheid 
en de inzet van velen werkzaam binnen dit instituut. Het is bekend dat voor het 
welslagen van een promotietraject meer nodig is dan doorzettingsvermogen en een 
academische titel. Zeker zo belangrijk zijn de vele mensen erom heen. Iedereen die 
een bijdrage heeft geleverd aan dit proefschrift ben ik daarom dankbaar. Een aantal 
personen wil ik graag persoonlijk noemen.

Allereerst wil ik mijn beide promotores bedanken voor het in mij gestelde 
vertrouwen.
Prof. dr. M.J. van de Vijver, beste Marc, onder jou inspirerende en enthousiaste 
begeleiding is mijn belangstelling voor het borstkankeronderzoek ontstaan tijdens het 
doorspitten van vele statussen gedurende mijn nachtdiensten als AGNIO Heelkunde 
in het Reinier de Graaf Ziekenhuis. Graag wil ik je bedanken voor de grote vrijheid die 
ik van je heb gekregen om mijn eigen weg in het onderzoek te gaan. Je positivisme, 
nuchterheid, optimisme gecombineerd met een gezonde dosis cynisme, humor en 
een aanstekelijke lach waren erg relativerend en hebben me veel geleerd. 
Prof. dr. S. Rodenhuis, beste Sjoerd, we zagen elkaar gedurende afgelopen jaren 
weinig, maar als we elkaar troffen was je betrokkenheid groot en ons contact zeer 
motiverend, leerzaam en verhelderend. Ik heb je snelle beoordeling van manuscripten 
gewaardeerd. Je vermogen om
in een paar zinnen de crux van een manuscript samen te vatten, je vinger op de 
pijnlijke plek te leggen en dan ook nog een enkele suggestie te geven voor verzachting 
of heling, was en is groot. Daarvan heb ik veel geleerd. Dank daarvoor!

Mijn co-promotor dr. S.C. Linn. Beste Sabine, ik koester grote bewondering voor je 
zoals je op zeer gemotiveerd wijze en met groot enthousiasme je verschillende rollen 
als internist-oncoloog, co-promotor, onderzoeker, hoofd van een lab, en moeder 
combineert binnen de luttele 24 uur die er in een dag zitten. Je humor, geduld en 
nauwkeurigheid reikend tot in de diepe uurtjes van de nacht hebben de kwaliteit van 
mijn (schrijf)werk naar een veel hoger niveau getild. Waarvoor mijn dank groot is.

Mijn hartelijke dank gaat uit naar de leden van de promotiecommissie, prof.dr. D.J. 
Richel, prof.dr. R. Versteeg, prof.dr. B.B.R. Kroon, prof.dr. E. van der Wall, prof.dr. 
J.G.M. Klijn en prof.dr. Morreau voor het zitting nemen in de beoordelingscommissie 
van mijn proefschrift.
Groot is de dank die uitgaat naar alle borstkankerpatiënten die deelnamen aan de 
RASTER-studie. De tijd, de inzet en het vertrouwen dat zij toonden in de studie 
en een nieuwe onbekende technologie - in een ongetwijfeld moeilijke levensfase 
- is van onschatbare waarde geweest. Vanzelfsprekend wil ik ook alle leden van 
de RASTER-werkgroep en alle mensen uit ziekenhuizen die deelnamen aan de 
RASTER-studie bedanken voor hun grote inzet. Jullie inzet heeft de studie tot een 
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groot succes gemaakt. Ieders welgemeende interesse in de voortgang van mijn 
proefschrift ook na het eindigen van de studie was hartverwarmend. 
Frits van Dam en Wim van Harten, dank voor jullie gastvrije onthaal en grote steun 
in de eerste jaren op de PSOE. Maar ook daarna, was jullie steun en � jne kritische 
blik onontbeerlijk! Het heeft veel stukken scherper gemaakt. Kim en Kirsten, wat 
was het ploeteren die eerste tijd bij het opzetten van de studie! Maar wat is de studie 
uiteindelijk mooi geworden!
Tin Wu, dank voor je geduld met mijn ongeduld en mijn gebrek aan vertrouwen in 
computers.  Christine, op vele momenten was je een grote steun in de organisatie 
van dingen. Dank voor alles! Daarnaast wil ik ook Jelle Wesseling, Laura van ‘t Veer, 
Guus Hart en Harm van Tinteren bedanken voor  hun bijdrage aan dit proefschrift. 
Ieder heeft op zijn eigen wijze me gesteund en voorzien van inspirerende ideeën 
en inzichten. Dank gaat ook uit naar de medewerkers van Agendia die zich ingezet 
hebben voor de RASTER-studie. 
Peter Elsakkers, op veel momenten werd mijn wereld een stuk eenvoudiger 
en overzichtelijker nadat ik met jou gesproken had. Dank voor je hulp en steun, 
maar vooral ook onze inspirerende en boeiende gesprekken in de trein. Guido, de 
gesprekken met een biertje aan het eind van de dag in de trein met Peter gaven me 
na een vermoeiende dag weer energie.

Beste Gabe Sonke, dank voor je tijd en betrokken inzet in het afgelopen jaar. Tijdens 
het samenwerken aan mijn � nale artikel heb je me veel geleerd over methodologie 
en statistiek, maar ook over ‘positief kritisch’ in een manuscript toewerken naar het 
beantwoorden van de gestelde vraag. Geniet van al het moois dat jullie komend jaar 
ten deel zal vallen!

Veel dank gaat uit aan alle mede-auteurs, vooral diegenen die nog niet eerder 
genoemd en bedankt zijn, voor hun bijdrage aan de totstandkoming van de diverse 
artikelen van dit proefschrift.

Lieve afdeling Pathologie, wat is er de afgelopen jaren veel gebeurd. Ik heb grote 
bewondering voor de wijze waarop jullie het met elkaar opgepakt hebben en de tent 
draaiend houden. Het was een eer om deel van de afdeling uitgemaakt te hebben. 
Speciaal wil ik alle analisten bedanken voor jullie bereidheidwilligheid, geduld en 
inzet voor alle nevenprojecten van de RASTER-studie die vaak groot en bewerkelijk 
waren, maar zonder mopperen toch uitgevoerd werden. Super! 

Lieve Stella, Valesca, Inge en Marleen, dat we geen kof� e/senseo intoxicatie hebben 
gekregen, is en blijft een wonder. De hoeveelheid kof� e die wij gedronken hebben, 
kan niet goed voor een mens zijn ……. maar wel eeuwig gezellig! Ondanks ieders 
drukke agenda en deadlines, was er altijd tijd om te � losoferen of te mopperen 
over de geneugten (of niet) van een (arts-)onderzoeker, maar zeker ook over onze 
toekomst. Dank jullie wel voor jullie steun tijdens deze waardevolle mooie tijd!

Mijn voormalig collega (arts)onderzoekers dank ik voor hun inspiratie, hulp, maar 
vooral voor de gezelligheid in de afgelopen jaren: Léonie Smit, Roelien Olivier, Philip 
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Meijnen, Dimitry Nuyten en Maartje Hooning.

Wilfried Meun en Wim van Est, dank voor jullie grote inzet bij de vormgeving van mijn 
proefschrift. Ik heb bewondering voor het geduld dat jullie met deze perfectionistische 
neuroot hebben gehad. Het is een prachtig boekwerk geworden!

Ook buiten het ziekenhuis zijn er velen geweest die het mogelijk hebben gemaakt 
om onderzoek te doen en mijn promotietraject tot een goed einde te brengen. Een 
aantal van hen wil ik graag noemen. 
Grote dank gaat uit naar mijn beide opleiders Erik Hoencamp en Wilma Neumann 
van wie ik veel vrijheid heb gekregen om naast mijn klinische werk, veel tijd aan mijn 
promo(to)tie te besteden. Dank ook voor jullie motiverende woorden en interesse op 
het moment dat de laatste loodjes zwaar wogen.

Lieve Psychiatrie maatjes  Ard, Myra, Marianne, Aleid, Marjolijn, Suzanne, Jan 
Willem en Ellen, joepie mijn boekje is af! Nu ga ik echt voor 200% genieten van ons 
mooie vak! 

Lieve Emilie, samen van de kliniek het onderzoek in, dat was wel wennen! Wat 
hebben we gelachen en ons soms boos gemaakt over de wetenschap. Je promotie 
komt er wel, hou vol! Maar ga vooral eerst samen met Stan van jullie kleine wonder 
genieten. 
Lieve clubbies, Ivonne, Madelon, Karen, Ruth, en Annemieke dank voor jullie grote 
niet a� atende betrokkenheid, interesse, maar vooral vriendschap, het is nu tijd voor 
een feestje! 

Ha die Hans, nu ben ik echt afgestudeerd hoor! Lieve Lot, dank voor je geduld, 
goede raad, gezelligheid en heerlijke vrijdagmiddag wandelingen! Ik ga nu echt 
geen afspraken meer afzeggen en weer mee sporten.

Lieve Diny en Angela, dank voor jullie vele knuffels, zorgen en oprechte lieve interesse 
voor mijn boekje, maar vooral mij als mens. Ik zal vanaf nu goed op mijzelf passen 
hoor! We gaan snel weer veel leuke dingen doen. Freek, Erik en Ghi, lieve families, 
dank voor jullie geduld, aandacht en begrip. Jullie waren een enorme steun. 

Mijn ouders, lieve pap en mam, wie had nu gedacht dat dit kind wat nog niet eens 
goed kon lezen toen ze 8 jaar was, zou promoveren! Van jullie heb ik de liefde en 
passie voor de wetenschap met de paplepel ingegoten gekregen. Eindelijk snap en 
doorgrond ik wat jullie vak behelsd, maar wat was dat als kind anders! Ook al miste 
ik de kliniek enorm, een vonk van de liefde en de drang naar het achterhalen van ‘t 
waarom is overgeslagen. Dankzij jullie onvoorwaardelijke liefde, wijsheid, steun en 
vertrouwen. En mam, ontzettend veel dank voor het oppassen zodat ik op mijn vrije 
dagen veel werk kon verzetten. Dat was super!

Mijn paranimfen, lieve Babette en Maaike! Het is een roerig jaar geweest. Het is een 
eer dat jullie beide hier naast me staan. Dank voor luisterend oor, jullie begrip, de 
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� jne gesprekken, maar bovenal jullie vriendschap en alle � jne momenten. Dat daar 
nog veel van mogen komen!

Lieve Philippine, klein wonder van me! Wat was jij in het laatste jaar een cadeautje. De 
motivatie om alles snel af te ronden. Je lieve warme natte plakknuffels, je grijpgrage 
handjes, je onuitputtelijke interesse voor mijn laptop en muis (… oh wat sabbelden 
en knagen die toch lekker), maakten me vaak aan het lachen. Wat heb je me leren 
relativeren! Nu gaan we samen genieten van onze heerlijke vrije vrijdagen!

Tenslotte, lieve Tijn, je vertrouwen, geduld en pep-talks waren onuitputtelijk! Wat 
had ik zonder jou gemoeten! “Ik ben ik en ik doe ook maar wat”, maar wat is dat leuk 
samen met jou! Dank je wel dat je er bent!




