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DANKWOORD
December 2006, de start van dit avontuur; als fellow van de European Organisation of Research and Treatment of Cancer 

(EORTC) werd ik verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de internationale AMAROS studie. Een studie met een zeer 

interessante vraagstelling voor iemand die chirurg wil worden, namelijk of axillaire radiotherapie niet beter zou zijn dan een 

chirurgische okselklierdissectie. Het feit dat mijn voorganger, die aanvankelijk een chirurgische carrière ambieerde, na drie jaar 

AMAROS studie had besloten radiotherapeut te worden, is hierin veelzeggend. 

Het eerste jaar van mijn promotie werd voornamelijk gevuld met het coördineren van de AMAROS studie. Vele uren zijn doorge-

bracht in Brussel bij het EORTC Datacenter, om de verkregen data compleet te maken en te evalueren. Manneke Pis werd mijn 

beste vriend en de Belgische keuken mijn favoriet (PS neem nooit steak tartare, want dat is geen Hollands tartaartje maar een 

grote berg rauw vlees). Het tweede jaar kreeg ik de kans om naast de AMAROS studie, onderzoek op te zetten binnen de neoad-

juvante behandeling van borstkanker. Een multidisciplinair onderzoek waarbij ik met veel verschillende specialisten heb mogen 

samenwerken. Ik heb bijzonder veel vrijheid gekregen om mijn ideeën uit te werken en daar ben ik iedereen zeer dankbaar voor. 

Als afsluiter heb ik mijn verworven wetenschappelijke krachten mogen gebruiken om een nieuwe EORTC studie, genaamd de 

POWER studie, te ontwikkelen. Een uitdagend en zeer leerzaam project, ik kijk uit naar de inclusie van de eerste patiënten.

Alle clichés die me verteld waren over een promotie bleken waar te zijn. Diepe dalen, waarin het je jezelf moet motiveren om 

andere invalshoeken te vinden en de politieke belangen te overwinnen. Maar ook onuitwisbaar grote hoogtes waarbij je goede 

resultaten behaalt en deze op grote internationale congressen mag verwoorden, de gezelligheid met mijn medepromovendi en de 

enorm inspirerende werkomgeving.

Voor een resultaatgericht persoon lijkt een promotie traject soms eeuwig te duren. Weken zijn er voorbij gegaan waarbij ik mezelf 

afvroeg wat ik in vredesnaam had gedaan. Nu, terugkijkend op de afgelopen tweeënhalf jaar zie ik opeens het resultaat. Het boek 

ligt nu voor me en de kritische en wetenschappelijke blik die ik heb verworven zal me altijd bijstaan, ook in de kliniek, want de 

drang naar een chirurgische carrière heeft gelukkig stand gehouden. 

Er zijn erg veel mensen die hebben bijgedragen aan het ontstaan van dit proefschrift, een aantal daarvan wil ik in het bijzonder 

bedanken.

Mijn hooggeleerde promotor, Professor E.J.T. Rutgers, beste Emiel,

Beide geboren als kind van een dierenarts, gestudeerd in Utrecht en een wellicht iets te grote passie voor ons werk. Ondanks je 

drukke agenda, (bijna) altijd tijd voor een momentje waarin je mij kon begeleiden. Wat heb ik genoten van onze bijeenkomsten. 

Vaak bestonden deze voor tweederde uit onze ervaringen in het dagelijks leven, werd er veel gelachen en vloeiden de vader-

lijke adviezen rijkelijk. De laatste minuten werden dan efficiënt besteed aan de wetenschappelijke bezigheden en vond je altijd 

net een andere invalshoek die het onderzoek deed verbeteren. Ik heb enorm veel respect voor de manier waarop jij je sociale, 

klinische en wetenschappelijke kwaliteiten kan combineren. Het bij elkaar brengen van mensen, oprichten van grote klinische 

onderzoeken en de internationale erkenning die je hiermee bereikt. Zonder de vrijheid die je me hebt gegeven en het vertrouwen 

dat je in me hebt gehad, was het resultaat nooit zo mooi geworden. Als ik door de ‘hitte’ in de kookketel het vuur niet meer zag, 

wist jij altijd wel een brandslang te vinden! Hopelijk kruisen onze wegen elkaar weer in de toekomst zodat je me de chirurgische 

kneepjes van de borstchirurgie meester kan maken.
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Mijn hooggeachte copromotor, dr. M.T.F.D. Vrancken Peeters-Baas, lieve Marie-Jeanne,

Als het aantal letters van je proefschrift een kwaliteitsindicatie zouden zijn, dan kom ik met jouw naam alleen al een heel eind! 

Gelukkig heb jij gezorgd voor een hele andere kwaliteitsindicatie; je hebt me geleerd met structuur te schrijven. Het eerste 

artikel dat ik van je terugkreeg was helemaal rood. Het laatste artikel werd gelukkig beantwoord met de tekst  “ik heb verder 

geen commentaar”. Naast onze wetenschappelijke samenwerking hebben wij ook een bijzondere vriendschap opgebouwd. Ik 

heb bijzonder veel respect voor de manier waarop je naast je sociale leven met de meisjes, kleine Pepino en Niels, je chirurgische 

bezigheden en het bestuur van de NVVH nog tijd hebt gevonden om mij te begeleiden. Dat de Marietjes samen een nieuwe 

chirurgische procedure hebben ontwikkeld is een bekroning op onze buitgewoon leuke samenwerking. De avondjes Kleine 

Komedie waren te toevallig, laten we binnenkort een keer samen gaan!

De leden van mijn promotiecommissie, Prof. dr. R. Bernards, Prof. dr. C.C.E. Koning, Prof. dr. C.J.H. van de Velde, Prof. dr. M.J.  van 

de Vijver, Prof. dr. E. van der Wall, Dr. J.H.G. Klinkenbijl, Dr. H.M. Zonderland en Prof. dr. J.W.R. Notier, wil ik graag bedanken voor 

de tijd die u allen heeft vrijgemaakt voor het beoordelen van mijn manuscript.

Dr. K.G. Gilhuijs, beste Kenneth,

Wat een toewijding voor de wetenschap, maar wat wil je als fysicus. Heerlijk om met jou te discussiëren over wetenschappelijke 

vraagstukken. Door jouw oog voor detail werden vaak de puntjes op de “i” gezet. Zonder jou wiskundige knobbel geen MRI-

model. Maar is het nu a MRI of an MRI….Bedankt voor de zeer fijne samenwerking!

Drs. C.E. Loo, beste Claudette,

Het was een hele klus om de MRI database aan te vullen, maar dat is ons binnen afzienbare tijd gelukt, met mooi resultaat. Ik ben 

er van overtuigd dat de “s”  bij jou ook zeer spoedig zal verdwijnen. Bedankt voor al je inzet.

Professor S. Rodenhuis, beste Sjoerd,

Binnen afzienbare tijd hebben wij samen het artikel geschreven over de predictieve waarde van het 70-genenprofiel.  Bij vele 

andere artikelen en onderzoeken is jouw kritische blik erg waardevol gebleken. Ik respecteer de evenwichtige manier waarop jij 

de individuele belangen van de onderzoekers en het algemene belang van het ziekenhuis vertegenwoordigd. Bedankt voor de 

fijne en leerzame samenwerking.

Dr. H.S.A. Oldenburg, drs. M Piek - den Hartog en N. Kimmings, beste Hester, Marianne en Nikola,

Zonder jullie klinische werk had ik nooit zoveel data tot mijn beschikking gehad. Dank voor het uitstekend in de praktijk uitvo-

eren van de MARI-procedure, de sollicitatietraining en het reviewen van de voorliggende artikelen.

Dr. S.C Linn en dr. G. Sonke, beste Sabine en Gabe 

Neoadjuvante therapie brengt een oncoloog en een chirurg dicht bij elkaar. Hartelijk dank voor jullie inbreng en hulp bij het tot 

stand komen van dit proefschrift.
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Dr. N.S. Russell, beste Nicola,

Niks is fijner dan een betrokken radiotherapeut, die actief is bij de EORTC en tevens een native english speaker. Bedankt voor het 

altijd snel en nauwkeurige reviewen van mijn artikelen

Dr. J. Wesseling, beste Jelle,

Samen heel wat lobulaire tumoren van dichtbij bekeken onder het genot van een bakje koffie. Ik kwam altijd weer met een 

“spoed” klus, maar gelukkig was er vaak wel op korte termijn een half uurtje te regelen voor het reviseren. Bedankt voor je 

kritische blik bij vele van de artikelen.

De afdeling nucleaire geneeskunde, en in het bijzonder dr. R.A. Valdés Olmos en dr. W.V. Vogel en drs. T.S. Aukema, wil ik bedan-

ken voor hun bijdrage aan dit proefschrift.

Nurse practitioners van de HOD en MOD, Heleen, Feikje, Suzanne, Margaret en Marjo, bedankt voor jullie inzet en de leuke tijd.

Harry Maessen, Marcel Steggerda, Tanja Alderliesten en Vanessa van Hout,  hartelijk dank voor jullie bijdrage bij het tot stand 

brengen van de MARI-procedure en de goede samenwerking.

De wijze waarop het doen van wetenschappelijk onderzoek ondersteund wordt in het NKI-AVL is uniek. Medewerkers van het 

secretariaat HOD, de afdeling statistiek (in het bijzonder Tony van de Velde, Ninja Antonini en Harm van Tinteren), de tumorregis-

tratie, het trialbureau (in het bijzonder Ingrid Mandjes, Jolanda Remmelzwaal en Annelies Hiemstra), het archief, Martin Lomecky 

en Andre Jagt van het audiovisuele dienst centrum, Berna Vos van het facilitair bedrijf en alle anderen die een bijdrage leverden, 

hartelijk dank.

Lieve Olga,

Bedankt voor alle secretariële ondersteuning de afgelopen twee jaar. Van soezen tot een drukker, jij wist altijd wel een adresje in 

Volendam te vinden. De gezellige onderonsjes en jouw altijd concrete adviezen zijn van veel waarde geweest, bedankt voor alles. 

Mijn voorganger Philip Meijnen, de gedenkwaardige eerste dag en avond/nacht in Brussel hebben niet afgedaan aan het vervolg! 

Mila Donker, mijn opvolger, hopelijk zet deze trend zich voort, aan de “inwerk” avond in Brussel kan het niet liggen…

Mijn collega arts-onderzoekers, lieve Joanna van Adrichem,Tjeerd Aukema, Niels Graafland, Irene Jacobi, Ingrid Kappers, Eva 

Koning, Lisette van der Molen, Stella Mook, Maartje van Rijk, Renske Scheenstra, Matthijs Valstar, Hidde Veenstra, Marieke Vol-

lebergh, Remco de Vries, Maarten Wildeman, Karel Zuur, bedankt voor de ontzettend gezellige tijd die we hebben gehad, de hoog 

culinaire lunches, congressen en vrijdagmiddagborrels. 

Mijn roomies; lieve Joost, Ronald, Maurits en Ewout,

Zonder jullie was ik na een half jaar consultent geworden bij McKenzie! Wat heerlijk om al die mannelijke nuchterheid en flauwe 
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grappen elke dag om me heen te hebben gehad. Het kritisch lezen van elkaars artikelen en de goede band die we met elkaar 

kregen, hebben zeker bijgedragen aan het succesvolle resultaat. Bedankt voor de support, mooie dagen op ons kamertje, memo-

rabele CCLBs en avondjes uit. Nu mag de muziek weer aan….

Dr. Jan Bogaerts, dear Jan,

Always very busy at the EORTC datacenter, however, the few moments we spent together during my visits in Brussels, teaching 

me the statistical parts of research are very valuable to me. I have never met a person who understood so quickly what I would 

like to analyse.  I will never forget our interesting chat in the bar at Flims in Switzerland. 

Dear board of the EORTC breast cancer group,

Thank you very much for giving me the opportunity to work as a fellow of the EORTC BCG. The breast group has inspired me and 

I hope to stay connected to the EORTC BCG during my clinical work as well.

Dear datamanagers from the EORTC, especially Nicole and Regis and Marlies,

I have very much respect for the accuracy and dedication you have shown in collecting all the data. A study with several versions 

of the CRFs is not always easy, thank you very much for your assistance.

Geachte Professor Borel Rinkes, 

De beginselen van het wetenschappelijk onderzoek heb ik opgedaan tijdens mijn wetenschappelijke stage in jouw onderzoeks-

groep. Dit heeft mij geïnspireerd om eerst promotieonderzoek te gaan doen. Nu, weer terug van weggeweest,  kijk ik ernaar uit 

om met jou als opleider, de knepen van het chirurgische vak in de praktijk onder de knie te krijgen. 

Arts-assistenten en stafleden van de afdeling chirurgie van het UMCU, bedankt voor de goede start die jullie me hebben gegeven. 

Het valt niet altijd mee om een proefschrift af te ronden en je ondertussen als groentje de beginselen van de chirurgie eigen te 

maken. Bedankt voor de ruimte die jullie me hiervoor hebben gegeven. Ik verheug me erop de komende jaren met jullie samen te 

werken. 

Lieve Asta, Eef, Floor, Gijs, Max en As,

De vriendschap die wij hebben is uniek.  Jullie steun en medeleven tijdens mijn promotie van onbeschrijfbare waarde.

Lieve Marieke, Carlijn, Chantal en Eva,

Samen aan de studie geneeskunde begonnen. Nu allemaal onze eigen weg aan het gaan, maar met een diepgewortelde vriendsc-

hap als bagage. Bedankt voor onze mooie vriendschap.

Lieve Sjakies,

Naast promoveren is er ook tijd voor gezelligheid; met jullie heb ik dat altijd. Eef aan jou een bijzonder woordje van dank omdat 

onze levens zoveel gelijkenissen hebben… 
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Lieve Coralie,

Zonder jou creativiteit en behendigheid met Indesign had dit proefschrift nooit zo’n mooi jasje gehad. Mijn abstracte ideeën 

heb jij als een ware tailor weten te vertolken in een beeld wat de gehele inhoud van mijn manuscript dekt. Ik ben je hier heel 

dankbaar voor.

Mijn paranimfen, 

Lieve Ronnie, als je twee jaar met elkaar op een klein kamertje promotieonderzoek doet, zit je ongeveer 6000 uur niet verder dan 

een meter van elkaar verwijderd. Wanneer dit nog zo gezellig is dat je menig vrijdagavond met elkaar doorbrengt, samen een 

gehandicapte kamp gaat leiden en in dezelfde regio je opleiding gaat doen, ja dan, is paranimf zijn een onbetwistbaar gevolg. Ik 

kijk ernaar uit dat je tijdens mijn verdediging weer oud en vertrouwd niet verder dan een meter van me verwijderd bent!

Lieve Ariane, samen begonnen aan ons Amsterdamse avontuur. Een promovendus als huisgenoot heeft zo zijn voordelen, want 

na een avondje in het Amsterdams nachtleven begonnen we gewoon een uurtje later.  Daartegenover stond het aanhoren van alle 

promotieperikelen en de medische praat. Onze vriendschap is me heel dierbaar en ik ben heel blij dat je naast me staat tijdens 

mijn verdediging.

Lieve pap, mam, Maarten en Wouter,

Wat ben ik ontzettend dankbaar dat ik in ons warme gezin ben opgegroeid, dat vormt de basis van mijn leven. Zonder jullie 

onvoorwaardelijke liefde en steun was het me niet gelukt. Bedankt voor alles.

Lieve Jillis,

Jij bent echt een van de weinige planeten die altijd stralen, wat een warmte, liefde en positiviteit kan jij mij geven. Bedankt voor 

alle ruimte en steun om mijn droom te realiseren, lov u. 




