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DANKWOORD 

Het proefschrift dat hier voor u ligt is het product van ruim vier jaar hard, maar met veel 

plezier, werken. Gelukkig heb  ik niet alles alleen hoeven doen. Daarom een woord  van 

dank voor  iedereen die aan het onderzoek heeft bijgedragen. Er  is een rij mensen die  ik 

graag persoonlijk wil noemen.  

 

Mijn onderzoek werd begeleid door drie mensen aan wie ik veel dank verschuldigd ben. 

Allereerst Eveline Bleiker. Ik heb je leren kennen als een zeer integer persoon die 

iedereen  in zijn waarde  laat. Je hebt me veel vrijheid gegeven om mezelf te ontwikkelen 

en  daar waar  nodig  stuurde  je  subtiel  bij.  Jij  hebt mij  laten  zien  dat  carrière  en  gezin, 

hoewel niet eenvoudig, te combineren zijn.  

Dan  natuurlijk  Neil  Aaronson,  je  zakelijke  en  to‐the‐point  instelling  heb  ik  als 

prettig  ervaren  in  onze  samenwerking. We waren  het misschien  niet  altijd  eens, maar 

uiteindelijk kwamen we er met een lach en heel soms een traan toch altijd weer uit. Door 

jouw correcties op mijn artikelen heeft mijn gevoel voor de Engelse taal zich steeds verder 

kunnen ontwikkelen.  

En uiteraard Hans Vasen. Met veel optimisme ga je elk probleem tegemoet. Jouw 

daverende  lach zal  ik niet gauw vergeten. Jij hebt me  laten zien dat deuren die gesloten 

lijken soms best geopend kunnen worden.  

 

Belangrijk voor mij op de afdeling was Chantal Lammens. Een jaar na mij begon je met een 

zeer  vergelijkbaar  onderzoek.  We  hebben  elkaar  daarom  vaak  met  raad  en  daad  bij 

kunnen  staan.  Daarnaast  hebben  we  ook  enorm  veel  lol  met  elkaar  gehad.  Jouw 

aanwezigheid heeft mijn  tijd bij de PSOE  zeer  aangenaam  gemaakt.  En heel  fijn dat  jij, 

regelneef en duizendpoot die je bent, mijn paranimf wil zijn.  

Miranda Gerritsma, onderzoeksassistent op het project. Het voelde vooral als het 

samen klaren van een klus, we vormden een goed team. Je bent een rustig en evenwichtig 

persoon.  Je zult af en  toe wel gek zijn geworden van mijn geklets, maar  je hebt het me 

nooit laten merken. Wanneer beginnen we samen aan een nieuw project?  
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Esther Janssen, als onderzoeksassistent‐op‐afstand wist  je goed te functioneren. 

Je zelfstandigheid, betrokkenheid en zorgvuldigheid heb ik erg gewaardeerd. En elke keer 

dat  ik  je  hier  op  de  afdeling  zag  in  de  afgelopen  jaren  gaf  jouw  sprankelende 

persoonlijkheid mij weer energie. Marieke Groenendijk,  je hebt Miranda goed weten  te 

vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof.  

Chad Gundy, als statisticus heb je het soms zwaar met mij te verduren gehad. Ik 

wilde  snel  resultaat,  jij wilde  graag  aan de  slag met  ‘structural  equation modeling’. De 

middenweg daarin hebben we gelukkig kunnen vinden. Je deur stond altijd voor me open 

en ik heb in de gesprekken genoten van onze zijweggetjes over reizen, kunst, tuinieren, je 

gezin. 

En dan natuurlijk nog al die andere collega’s, waarbij  ik met name wil noemen: 

mijn kamergenote Marijke; Anouk een  trouw  lunchmaatje; Marianne die net als  ik altijd 

vroeg begint; Tanja; Christien, ons ‘praatgroepje’ heeft me echt geholpen; Willem, die me 

wist  te motiveren met  zijn  vele  varianten  koekjes.  Kim,  als  ex‐PSOE‐er wist  je  situaties 

waar ik tegen aanliep altijd weer in perspectief te plaatsen. 

Frits  van Dam  en  Sanne  Schagen,  jullie  hebben mij  ooit  als  stagiaire  een  kans 

gegeven bij het NKI. Mede daardoor heb ik mij kunnen ontwikkelen tot wie ik nu ben. En 

uiteraard Frits zal  ik niet vergeten dat  jij me hebt aanbevolen bij Neil en Eveline met de 

opmerking ‘dat kan ze wel in 3 jaar’. Nou ja, dat is misschien niet helemaal gelukt, maar ik 

ben je dankbaar voor de kans die je hiermee gecreëerd hebt.  

De altijd goed geluimde dames van de STOET die me met raad en daad terzijde 

stonden. Verder Marry Nieuwenhuis die met haar snelle werken ervoor gezorgd heeft dat 

ook het artikel over fertiliteit bij FAP een plaats in mijn proefschrift kon krijgen. 

Senno  Verhoef,  voor  je  relativerende  en  bemoedigende  woorden.  Annemiek 

Cats,  voor  het meekijken met  colonoscopieën  en  gastro’s. Ook  dank  voor  jullie  beider 

bijdrage in mijn begeleidingscommissie.  

Annette  Vriends,  voor  het  kijkje  dat  je me  gaf  in  de  keuken  van  de  klinisch 

geneticus. Op die manier is het echt voor me gaan leven wat DNA‐onderzoek voor mensen 

uit FAP‐families inhoud. 
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Daniela Hahn, natuurlijk vooral vanwege onze zeer prettige samenwerking voor 

de werkgroep Familiaire Tumoren.  Je bent een zeer prettige voorzitter om als secretaris 

mee samen te werken. Ook wil ik je danken voor je bijdrage aan het partnerartikel en alle 

andere manieren waarop we hebben samengewerkt. Je persoonlijke woorden in een voor 

mij moeilijke tijd hebben me goed gedaan en zal ik niet gauw vergeten.  

Het bestuur van de Polyposis Contactgroep (PPC), Eugène, Hemmy, Ans, Anke en 

Els en uit een wat verder verleden Simon en Marian. Fijn dat de PPC mij een kans heeft 

gegeven om nog enige tijd wat voor de FAP‐patiënten te kunnen betekenen. De meiden 

van Jong en FAP, Aafke en Els, jullie doen goed werk, volhouden hoor. 

 

Maar  het  allerbelangrijkste  blijven  toch  alle  patiënten  en  hun  familieleden  die  aan  het 

onderzoek hebben meegewerkt.  Zonder hen had dit proefschrift niet  tot  stand  kunnen 

komen. Ik hoop dat de publicaties uit het proefschrift en de werkzaamheden die ik nu voor 

de PPC verricht zullen leiden tot betere zorg daar waar daar behoefte aan is.  

 

Tot slot een woord voor mijn dierbaren: 

Al mijn vrienden en familie, die regelmatig een e‐mail voorbij zagen komen met 

weer  een  onbegrijpelijk  artikel.  Die  toch  steeds  weer  geïnteresseerd  waren  in  de 

voortgang en met mij meeleefden. In het bijzonder wil ik mijn oma Jonker noemen. Ik ben 

zo blij dat  jij er wel bij  kan  zijn op deze grote dag, waar  ik opa  Jonker en oma Douma 

helaas moet missen. 

Jeanne, een schoonmoeder uit duizenden. Hein, niet naar Amerika gaan hoor, Ys 

en ik zullen je teveel missen. Quirine, fijn zo’n schoonzus die op afstand meeleeft.  

Mijn broer, Martijn. Soms is er een ongeluk nodig om te beseffen hoeveel je om 

elkaar geeft. Dat was bij ons niet nodig, toch is het gebeurd. Ik ben daarom nog blijer dat 

jij en Mariska op mijn grote dag aanwezig zijn.  

Mijn  zusje,  Nelleke.  Soms  twee  botsende  karakters, maar  uiteindelijk  zijn  we 

vooral dol op elkaar. Op het moment dat ik dit schrijf ben ik net tante geworden van Teun, 

een klein wonder. Jij en Arnoud gaan vast heel goed voor dit lieve mannetje zorgen. Ik ben 

trots op mijn kleine grote zus.  
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Mijn vader, Bindert. Je hebt me elke keer weer uitgedaagd om nog wat beter na 

te denken over dat waar ik mee bezig was om op die manier zowel mijn onderzoek, maar 

ook mijn eigen ontwikkeling steeds weer naar een hoger niveau te tillen. Ik vind het heel 

bijzonder om precies 30  jaar na  jouw promotie  zelf  te promoveren. Dat  kan  toch geen 

toeval zijn? Zit het misschien in de genen? Fijn dat je me als paranimf terzijde staat.  

Mijn moeder, Willy. Je hebt me geholpen om de balans te blijven vinden tussen 

werk en privé. Als je mij als kind niet zo goed had leren opruimen, structureren en plannen 

was er van mijn onderzoek niet veel terecht gekomen. Deze kwaliteiten zijn tijdens mijn 

onderzoek zeer van pas gekomen.  

En dan mijn  liefste, Ysbrand, met wie  ik  vorig  jaar getrouwd ben.  Jij bent mijn 

steun  en  toeverlaat.  Zag  ik het  even niet meer  zitten dan beurde  je me op.  Je  liet me 

steeds weer inzien dat ik goed bezig ben. We houden elkaar in evenwicht. Ik draag je als 

een zegel op mijn arm en op mijn hart. 

 




