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Dankwoord

Jaren geleden stapte ik als groentje in een voor mij volledig onbekende onderzoeks-

wereld. En dat was niet altijd even gemakkelijk. Het schrijven van een proefschrift is

bij tijd en wijle een worsteling waarvoor enig doorzettingsvermogen een absolute 

vereiste is. Desondanks kijk ik terug op een periode waarin ik op diverse terreinen

veel heb geleerd en me persoonlijk heb ontwikkeld. Ik ben hierbij veel mensen dank

verschuldigd. 

Allereerst gaat dank uit naar de gezinnen die aan het onderzoek hebben deelgenomen.

Aan het begin van het traject heb ik veel gesproken met ouders met kanker en hun kin-

deren. Ik heb erg veel bewondering voor de manier waarop deze gezinnen omgaan met

zo’n ingrijpende gebeurtenis. Ondanks de hectische tijd die veel gezinnen doormaken

hebben ouders en kinderen tijd vrijgemaakt om de uitgebreide vragenlijsten in te vul-

len. De jongere kinderen hebben de betekenis van de gebeurtenis in een tekening of een

verhaal weergegeven. Een aantal van deze creaties is opgenomen in dit proefschrift.

Zonder de inzet en bijdrage van de gezinnen was dit onderzoek niet mogelijk geweest. 

De begeleiders dr. J.E.H.M. Hoekstra-Weebers, Prof. dr. H.J. Hoekstra en Prof. dr.

W.T.A. van der Graaf wil ik hartelijk bedanken voor de bijdrage die ze elk op hun

eigen manier aan dit proefschrift hebben geleverd.

Mijn eerste begeleidster en co-promotor. Josette, we hebben intensieve jaren met

elkaar meegemaakt. Ik heb veel van je geleerd op het gebied van onderzoek doen en

het schrijven van artikelen. Je bent ontzettend kritisch en het is een lange weg voor-

dat iets aan jouw eisen voldoet. Je hebt veel tijd en energie in dit project gestoken, het

is dan ook mede dankzij jouw inzet dat dit proefschrift tot een goed einde is gekomen. 

Mijn eerste promotor Harald, jouw kennis als clinicus was belangrijk bij de omgang

met de medische gegevens in het onderzoek. Je hebt een actieve rol gespeeld bij de

organisatie van het onderzoek en mede dankzij jouw inzet hebben we een groot aan-

tal patiënten kunnen includeren. Jouw pragmatische en no-nonsense aanpak tijdens
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het hele onderzoek heb ik erg gewaardeerd.

Mijn tweede promotor Winette, jouw deur stond altijd open om me een weg te 

wijzen in de complexe wereld van de oncologie. Daarnaast heb je me gedurende het

onderzoek aangemoedigd de betekenis voor de praktijk niet uit het oog te verliezen.

Je hebt me altijd gestimuleerd om kort en bondig te formuleren, en niet te vervallen

in “wollig” taalgebruik. Volgens mij is er progressie?! 

Prof. dr. E.C. Klip, was onze eerste promotor. Helaas is het promotietraject niet op tijd

afgerond. Ed, we hebben vooral de eerste jaren van het project contact gehad. Het leven

van een onderzoeker is zo slecht nog niet met een begeleider die je op een zonnige mid-

dag uitnodigt in de tuin, om onder het genot van een heerlijke lunch te discussiëren

over een artikel. Jammer dat je niet meer als eerste promotor betrokken kon zijn. 

Ineke Bakker was onze onderzoeksassistent. Beste Ineke, het was vast voor jou wel

even schrikken om met twee van die chaoten te moeten gaan samenwerken. Maar wat

hadden wij zonder jou gemoeten. De logistiek van het onderzoek vereiste een strakke

organisatie, dat was zonder jouw orde en accurate manier van werken vast niet gelukt.

Daarnaast hebben we ook een gezellige tijd gehad, bedankt daarvoor. 

Ook de (oncologie)verpleegkundigen en artsen van de afdelingen chirurgische onco-

logie, interne oncologie, radiotherapie en gynaecologie van het Universitair Medisch

Centrum Groningen, Medisch Centrum Leeuwarden, Scheper Ziekenhuis te Emmen,

Martiniziekenhuis te Groningen, Röpcke-Zweers ziekenhuis te Hardenberg en het

IJsselmeerziekenhuis te Emmeloord wil ik bedanken voor de inzet die zij hebben

getoond bij het benaderen en informeren van patiënten.

Collega’s van de afdeling Medische Psychologie, de DDQ en ons eigen leesclubje

(Joke, Marrit en Ellen) wil ik bedanken voor de betrokkenheid en de leermomenten

die zich tijdens de verschillende onderzoeksbijeenkomsten hebben voorgedaan. 

Willem Lok, Roy Stewart en Eric van Sonderen wil ik bedanken voor de ondersteu-

ning die ze hebben geboden bij het maken van invoerprogramma’s en/of het discus-

siëren over de meeste geschikte statistische methode bij het analyseren van gegevens. 

Ria Molanus, ook jou wil ik bedanken. Ondanks het enthousiasme over de net gebo-

ren tweeling, was je bereid me te helpen de laatste teksten om te zetten in begrijpe-
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lijk en leesbaar engels. 

De leden van de leescommissie, Prof. dr. J.W. Groothoff, Prof. dr. J.L.N. Roodenburg,

Prof. dr. P.H.B. Willemse wil ik bedanken voor het lezen en becommentariëren van

het proefschrift. 

Mijn huidige collega’s van de sectie Toegepast Onderzoek en Public Health wil ik

bedanken. Ik ben erg blij in zo’n stimulerende en gezellige omgeving te kunnen wer-

ken. Danielle, hoeveel lunchen ben ik je verschuldigd na al de afgesproken deadlines

die ik weer niet haalde. En Johan, het ging jou allemaal veel te traag, dus bood jij je

maar aan voor de leescommissie zodat je af en toe nog enigszins druk kon uitoefenen.

Bedankt voor je enthousiasme en stimulans. Geke, ik heb het enorm naar mijn zin bij

de sectie Toegepast Onderzoek en met jou als hoofd. Bedankt voor de ruimte die je

me de afgelopen tijd hebt gegeven mijn proefschrift af te ronden en je bereidheid altijd

en overal te willen helpen. 

Tot slot, sommige mensen hebben een speciale bijdrage geleverd aan het realiseren

van dit proefschrift. Allereerst natuurlijk Gea. We hebben samen intensieve jaren mee-

gemaakt, waarin we een bijzondere vriendschap hebben opgebouwd. Ik heb veel aan

je gehad en van je geleerd. Je bent erg bijzonder!

Rahul, ook jij hebt de afgelopen jaren veel voor me betekend. Ga nu eindelijk jouw

wijze raad eens opvolgen en wat meer van mijn vrije tijd genieten!!

Papa en mama jullie waren er altijd en zijn altijd in me blijven geloven. Het doorzet-

tingsvermogen dat me er de afgelopen jaren doorheen heeft geholpen heb ik aan jul-

lie te danken. 

Familie en vrienden, jullie wil ik bedanken voor de eeuwige steun, het geduld om al

die jaren die promotieverhalen aan te horen en de leuke ontspannende momenten die

zich hebben voorgedaan.

En natuurlijk jij, Wiebe. Ondanks alle veranderingen heb je mij de ruimte  gegeven

om mijn ding te doen. Je bent heel erg belangrijk voor mij. Ik hoop dat we de komen-

de jaren wat minder life-events en wat meer tijd voor elkaar hebben. Lieve Thijn, je

bent nog zo klein, jij laat me nu al zien waar het in het leven om draait.
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