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DANKWOORD 

Het dankwoord en de stellingen worden het meest gelezen. Daarom wil ik van 
het dankwoord gebruik maken om dingen te schrijven die te weinig gezegd 
worden. 
 
Dit proefschrift heb ik niet alleen geschreven, veel mensen hebben een bijdrage 
geleverd. Een aantal mensen wil ik in het bijzonder bedanken voor hun hulp.  
Bij het schrijven van dit dankwoord bekruipt me het gevoel dat ik iemand ga 
vergeten. Ik hoop dat de persoon in kwestie mijn excuses hiervoor, bij voorbaat, 
wil accepteren. 
 
Allereerst wil ik de patiënten bedanken die uitgebreide vragenlijsten hebben 
ingevuld om data voor dit proefschrift te leveren. Het is heel bijzonder dat er 
patiënten zijn die bereid zijn, tot jaren na het vaststellen van de diagnose 
borstkanker, vragenlijsten in te vullen. Ik heb groot ontzag voor deze vrouwen. 
 
Prof. Dr. E.G.E. de Vries, beste Liesbeth, of “the big boss” zoals je bij ons op de 
kamer ook wel genoemd werd. En dat ben je in mijn ogen ook, de grote baas. 
Vaak heb ik me afgevraagd hoe de wereld eruit zou zien als we allemaal maar 
een tiende van jouw bevlogenheid en onuitputtelijke berg energie zouden 
hebben. Je heldere kijk op onderzoek, je kritische blik en je snelheid zijn 
indrukwekkend. Ik weet dat je regelmatig van me gebaald hebt, omdat het 
allemaal niet opschoot. Gelukkig geloofde je altijd dat het afkwam. Dank je dat 
je me de tijd hebt gegeven om van mijn kinderen te genieten. 
 
Prof. Dr. P.H.B. Willemse, beste Pax, op je eigen rustige manier wist je altijd weer 
de vinger op de zere plek te leggen en praktische oplossingen voor problemen 
te vinden. Je gevoel voor taal heeft menig artikel korter en beter leesbaar 
gemaakt. 
 
Dr. M.J.E. Mourits, lieve Marian, 
Bedankt voor al je geduld en ondersteuning op diverse gebieden. Je bent mijn 
rol model. 
 
Leden van de beoordelingscommissie: Prof. dr. E. van der Wall, Prof. dr. H.B.M. 
van de Wiel en Prof. dr. T. Wiggers bedankt voor de tijd en moeite die u besteed 
heeft aan het beoordelen van dit proefschrift. 
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Wendy Post en Marike Boezen dank voor het ontrafelen van de statistische 
vraagstukken. Inmiddels rommel ik zelf wat met SPSS, maar voor het echte werk 
moet ik toch bij jullie zijn. Had ik maar eerder geweten dat statistiek zo 
ontzettend leuk is. 
 
Els TenVergert bedankt voor de inwijding in “Health related quality of life” data. 
Harm van Tinteren, hartelijk dank voor het super snel aanleveren van bestanden 
met steeds wisselende variabelen. 
Neil Aaronson wil ik bedanken voor zijn bijdrage aan het “Prospective study of 
long-term impact of adjuvant high-dose and conventional-dose chemotherapy 
on health-related quality of life” artikel.  
Dankzij Robert de Jong, Peter Nieboer en Machteld Wymenga is het gelukt om 
voldoende patienten voor de venlafaxine/clonidine-studie te includeren. 
Klaske van Hoorn, dank je voor je hulp bij het doorgronden van de tamoxifen- 
en endometriumbestanden. 
Marina Maurer, het was heel prettig om te weten dat de zaken rond de 
studiemedicatie prima geregeld waren en dat je altijd bereid was om snel 
antwoorden te geven op vragen betreffende de medicatie. 
 
De dames van de poli wil ik bedanken voor hun bereidheid telkens een kamer 
voor me te zoeken. 
 
Stijn, “pareltje”, volgens mij is mijn grootste bijdrage aan de wetenschap dat ik 
jou “ontdekt” heb. Dankjewel voor al je steun bij het boekje. Ik vind het geweldig 
dat we ons sinds een half jaar samen bezig kunnen houden met het mooiste vak 
van de wereld. Ik hoop je nog vaak te spreken en te zien. 
Patrick, de man in het kippenhok. Dank voor je steun (en niet alleen op 
computertechnisch gebied). Anouk bedankt voor je gezelligheid. 
Bianca Smit en Gretha Beuker zonder jullie hulp zouden de stukken nog niet bij 
de tijdschriften gearriveerd zijn en zou dit proefschrift zeker nog niet af zijn. 
Dank hiervoor. 
 
Cluster Maastricht wil ik hartelijk danken voor het feit dat zij het lef hadden mij 
als “oude vrouw”, met drie kinderen en chirurg als man, aan te nemen voor de 
opleiding Obstetrie & Gynaecologie. Bedankt voor het in mij gestelde 
vertrouwen. Jacques, je zoenen waren fantastisch. 
De stafleden van VieCurie Medisch Centrum: Dr. van Beek, Dr. Iding, Dr. 
Bourdrez, Dr. de Rooy, Dr. van Gestel, Dr. Sollie, Dr. Boll en Dr. Wijnen wil ik 
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bedanken voor de fijne en goede start van mijn opleiding tot gynaecoloog, ik 
vind het geweldig! 
 
Roelof-Jan, waar internet al niet goed voor is. Herman, fijn dat de kinderen een 
opa hebben. 
 
Een vriend is iemand die je ’s nachts wakker kunt bellen, als je haar/hem nodig 
hebt. Ik voel me een heel rijk mens met ontzettend veel lieve vrienden om me 
heen. Marlies, Anouk, Loe, Karin, Katinka, Ingrid, Janine, Susan, Annemieke, 
Rico, Fanny, Judith, Yaltah en Hanneke. Hartelijk dank voor jullie vriendschap. 
 
Lieve Gonny, dank voor de vele oppasdagen en inspanningen voor en in onze 
huizen, terwijl wij werkten. De kinderen zijn dol op je!  
 
Femke, ik ben zo blij voor je… meer dan ik je kan zeggen. 
 
Lieve mam, in het leven lopen dingen niet altijd zoals je wilt… we kennen goede 
en slechte tijden. 
  
Carien, het is voor mij een vanzelfsprekendheid dat jij mijn paranimf bent. Ik 
vind het heel bijzonder om jou als “hartsvriendin” te hebben en hopelijk nog 
heel lang te houden. 
 
Bas, al 17 jaar mijn wederhelft. We hebben indrukwekkend veel hoge bergen en 
diepe dalen meegemaakt afgelopen jaren. “Never a dull moment in our life”. Ik 
waardeer het zeer dat je voor mij bent meegegaan naar “het zuiden” en een 
andere baan gezocht hebt, zodat ik aan mijn droom kan werken. Ik weet dat het 
heel moeilijk voor je is (geweest?). In tegenstelling tot ondergetekende klaag je 
hier niet over. Zonder jou was ik nooit aan dit boekje begonnen en zonder jou 
was het ook nooit afgekomen, dank je wel hiervoor. 
 
Daan, Sep en Pien, jullie zijn mijn alles, met jullie valt en staat mijn geluk. Jullie 
voegen de mooiste extra dimensie toe aan mijn leven. 
 
Liefs Cis 
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