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“Er gaat niets boven Groningen!”  

Met grappen als ‘moeten we eerst 00 draaien als we je bellen’ en ‘moeten we een paspoort 

meenemen als we je komen bezoeken’ reisde ik vol goede moed van de vertrouwde Randstad 

naar het verre hoge noorden om onderzoek te gaan doen in toenmalige AZG. Het werd een 

boeiende en leerzame reis waarvan het lang verwachte eindproduct nu is afgerond. Veel 

mensen kwam ik tegen op mijn reis, velen van hen begeleidden mij en droegen bij aan de 

totstandkoming van dit proefschrift. Graag wil ik daarom iedereen bedanken die op enige 

wijze heeft bijgedragen aan mijn promotie, waarbij ik een aantal in het bijzonder wil noemen.  

 

Allereerst ben ik alle patiënten die deelnamen in de chemopreventie studie erg dankbaar. 

Grote bewondering heb ik voor hun inzet om een extra, meestal niet pijnloos, 

screeningonderzoek te ondergaan zonder er direct mogelijk profijt van te hebben.  

 

Mijn promotoren Prof. dr. J.H. Kleibeuker, Prof. dr. H. Hollema en Prof. dr. A.G.J. van der 

Zee ben ik bijzonder dankbaar voor hun vertrouwen om mij, ondanks mijn uitgesproken doel 

om gynaecoloog te worden, aan te nemen voor dit, m.n. gastro-enterologisch, onderzoek.  

Jan, bedankt voor je eeuwige geduld, je positieve houding en de rust waarmee je een 

probleem, presentatie of manuscript beoordeelt en bespreekt.  

Harry, je was een hele bijzondere (co-)promotor. Je kennis van zaken en de wijze waarop jij 

problemen van meerdere kanten wist te belichten was de prikkel die ik regelmatig nodig had 

om me verder te verdiepen in het onderzoek. Tussen alle cola’s en koffie’s, grappen, sterke 

verhalen (zeker geen roddels) en goede gesprekken was coupes beoordelen met jou nooit saai. 

Ate, jij wist met je commentaar van een (in mijn ogen klaar-om-te-versturen) manuscript een 

bondig maar toch uitgediept artikel te maken. Als gynaecoloog had je zelfs een kritische blik 

op het gastro-enterologische deel van dit proefschrift. 

 

De leescommisie, bestaande uit Prof. dr. R.M.W. Hofstra, Prof. dr. J.H.J.M. van Krieken, en 

Prof. dr. E.G.E. de Vries, ben ik zeer erkentelijk voor het beoordelen, hun zinvolle 

commentaar, en vanzelfsprekend hun goedkeuring van mijn proefschrift. 
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Marian Mourits, mijn dank is groot voor jouw medewerking aan de gynaecologische 

manuscripten. Je aanstekelijke enthousiasme voor zowel de kliniek als het onderzoek, de 

wijze waarop jij je leven als arts, moeder, en sportvrouw indeelt is een inspiratie voor mij.  

 

Tineke en Wytske, jullie hebben bergen werk voor mij verzet waarvoor ik jullie erg dankbaar 

ben. Ondanks mijn soms wat te chaotische houding kwam al het werk in een georganiseerde 

wijze af. Hierbij wil ik ook de laboratoria pathologie en oncologie en het secretariaat van de 

pathologie bedanken voor hun medewerking aan mijn proefschrift.  

 

Het endoscopie centrum en alle endoscopisten wil ik bedanken voor de hulp in het uitvoeren 

van de sulindac-studie. De afdeling genetica wil ik bedanken voor het (herhaaldelijk) 

aanleveren van een up-to-date database van (mogelijke) HNPCC patiënten.  

 

Petra en Gonny verdienen een speciaal dankwoord voor alle rustpauzes, koffie en gebak, maar 

vooral voor administratieve ondersteuning, het jagen achter handtekeningen en het versturen 

van manuscripten.  

 

De gezelligste kamer op de toenmalige Kidney Alley (thans Maagdarm Passage) was de 

MDL-onderzoekerskamer. Maran, bedankt voor alle genetische input in mijn studie. Als 

kamergenoot was je de rust zelve tussen je georganiseerde chaos van mappen op de grond. 

Met veel plezier hebben we posters en presentaties gezamenlijk voorbereid en deelgenomen 

aan (internationale) congressen. De avonden Kolonisten onder her genot van een goed glas 

wijn en heerlijk eten mis ik nog steeds. Het was voor mij vanzelfsprekend om je te vragen als 

paranimf. Mirjam, het enthousiasme waarmee jij mij de eerste keer rondleidde in het AZG 

staat me nog steeds bij. Dat enthousiasme bracht ons van vele gezellige dagen op het werk 

naar heel veel rondjes Paterswoldse meer, tot aan de marathon van New York. Ervaringen om 

nooit meer te vergeten. Hilde je bent een belofte, je georganiseerdheid en doelmatigheid is een 

voorbeeld voor iedereen. 

 

Jan Jacob, jij introduceerde mij in de ins en outs van de onderzoekswereld maar liet met name 

zien dat samen onderzoek doen leuker, leerzamer en zeker productiever is. 
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Filip, tja ik durf met mijn beperkt literaire en schriftelijke vermogens (m.n. in vergelijking met 

jouw talenten) hier bijna geen uitspraken over je te doen. Filip, je bent het synoniem van 

Groningen, AZG en promotie-onderzoek. Je was en bent een vriend, collega en getuige voor 

het leven en nu ook nog mijn paranimf. 

 

Voor al mijn vrienden uit verre en minder verre oorden; dank jullie voor jullie steun en voor 

de heerlijke afwisseling naast het werk. Thanx friends! 

Gedurende mijn aanstelling als arts-onderzoeker kreeg ik de gelegenheid om klinische 

ervaring op te doen als arts-assistent gynaecologie en verloskunde in het Martini Ziekenhuis 

bij opleider dr. W.F.A. Mensink. Ik wil hierbij iedereen met wie ik toen heb gewerkt 

bedanken voor de zeer leerzame tijd. Mede vanwege die ervaring ben ik nu in opleiding tot 

gynaecoloog. Hierbij wil ik mijn collega’s van de gynaecologie en verloskunde in het Groene 

Hart Ziekenhuis en in het Leids Universitair Medisch Centrum bedanken voor hun steun, 

geduld en betrokkenheid bij mijn promotie.  

“Er gaat niets boven Groningen!” heeft na 3 jaar een heel nieuwe betekenis voor mij 

gekregen. De reis naar Groningen heeft mij gesterkt als mens en als arts. Het gaf mij een 

rugzak vol mooie herinneringen, ervaringen, wijsheden en heel veel liefde. 
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