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Dankwoord

Dankwoord

Met veel plezier heb ik afgelopen jaren aan dit proefschrift gewerkt, ik ben dan ook zeer
verheugd dat het gelukt is om dit project tot een goed einde te brengen. Het was fijn om
te merken dat velen me daarin, soms op verschillende manieren, wilden ondersteunen.
Veel dank gaat uit naar alle mensen die hebben geholpen bij de totstandkoming van dit
proefschrift. Een aantal wil ik graag in het bijzonder noemen:
Allereerst de patiënten; hartelijk dank voor jullie deelname aan één of meer van de
onderzoeken. Sommigen van jullie namen binnen een (paar) jaar wel aan drie onderzoeken deel.
Dr A.M.E. Walenkamp, beste Annemiek, vriendelijk, laagdrempelig te benaderen, en
positief kritisch; Van jou heb ik geleerd om gestructureerd te denken en dat te gebruiken
voor het schrijven van een goed artikel. Ik kon altijd bij je binnen lopen voor een vraag,
een oplossing voor een probleem of een handtekening. Zodat ik daarna vol positieve
energie en letterlijk opgewarmd weer kon doorwerken. De eerste paar maanden heb
ik even moeten wennen, maar ik vind en vond je begeleiding erg fijn en heb me altijd
serieus genomen en gesteund gevoeld en doe dat nog. Heel hartelijk dank! Graag zet
ik onze samenwerking zo voort.
Prof dr E.G.E. de Vries, beste Liesbeth, graag wil ik je hartelijk bedanken. Bij onze
besprekingen en in het verbeteren van conceptversies van manuscripten, heb ik veel
gehad aan je analytische blik, jij keek naar de verbanden met oncologie in bredere zin,
kon goed ‘out of the box’ denken en bracht een project vaak verder. Ook je geweldige
benadering naar patiënten toe en enthousiasme, hebben me veel geleerd. Je uitspraak
bij de soms volle poli’s zal ik niet snel vergeten; ‘We trekken gewoon de trimschoenen
aan.’
Beste leden van de manuscriptcommissie, professor de Herder, professor Hollema en
professor Hospers, veel dank voor de beoordeling van dit proefschrift.
Verder wil ik graag alle coauteurs bedanken voor hun kritische en vaak specialistische
inbreng;
Grytsje, hartelijk dank, we hebben goed samen gewerkt en het was ook heel fijn dat ik
van jóú de taken mocht overnemen. Bij overname waren de data al piekfijn op orde. Bij
vervolgstudies probeerde ik deze georganiseerde manier van werken zoveel mogelijk
mee te nemen.
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Dr Kats-Ugurlu, beste Gursah, urenlang hebben we achter de microscoop de details
van NET tumoren bestudeerd, om dan te bedenken dat we toch ook nog een andere
immunohistochemische kleuring wilden toepassen op de coupes. Tussendoor had je
gelukkig wel nog de mogelijkheid om mij adviezen over dit promotietraject te geven.
Hartelijk dank voor je engelengeduld en behulpzaamheid.
Prof dr Kema, en Martijn van Faassen, onze overleggen waren altijd inspirerend; de
invloed van bananen op de samenstelling van urine, of molecuulformules van het
indolprofiel, na elk overleg was ik weer een stukje wijzer. Hartelijk bedankt voor deze
samenwerking.
Prof dr Brouwers en prof dr Boellaard, beste Adrienne en Ronald, hartelijk voor jullie
begeleiding bij het project waarbij door middel van [18F]FDOPA PET scans NET laesies
analyseerden. De theorie achter de moleculaire beeldvorming vond ik erg interessant.
Henny, het was erg goed om met je samen te werken; je nuchtere houding, je mensenkennis, het vertrouwen dat iedereen in je had, van professor tot patiënt, is bewonderenswaardig! Vaak konden patiënten nog even naar jou voor verdere uitleg of support,
wat zij en ik zeer waardeerden.
Sietske en Bea; heel fijn dat jullie het ‘DIVIT-project’ met ons aan wilden gaan. Het
heeft veel tijd gekost, maar we hebben door middel van de pilotstudie wel de aandacht
kunnen geven aan voeding en vitamines bij patiënten met NET, een onderwerp waar
bijna niks over bekend was. Met de gegevens daaruit konden we de vervolgstudie in
uitgebreidere vorm opzetten.
Alle medewerkers bij de afdeling Medische Oncologie, die ik nog niet genoemd heb,
hartelijk dank voor alle medewerking en de goede sfeer.
‘Roomies’ en U4; Kirsten, Iris, Maaike, Lars, Pieter, Thijs, Clarieke, Suzanne, Niek,
Kees, Sjoukje, Frederike, Johannes, Harm, de anderen en de 3 echte ‘guppen’! Het
was ‘n geweldige tijd! Jullie waren geweldige collega’s, altijd in voor een grap, gesprek
of luisterend oor.
Lieve vriendinnen, lieve Marlies, hartelijk dank voor alle keren dat je heerlijk voor me
hebt gekookt, een rondje mee ging hardlopen en de kopjes (of bierpul met) thee waarbij
we alles bespraken.
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Beste Inge, Loes, Annelies, Kim, Tanja, Floor en Marlieke wat hebben we gezellig
gewandeld, weekendjes gevierd en gekletst. Hopelijk kan dat nu weer vaker. Heel leuk
om te zien hoe jullie gezinnen uitbreidden en jullie daarin in je nieuwe rol groeiden. Heel
erg bedankt!
Beste loopmaatjes, Simon, Marlies, Egbert, GA LA1, LA2 en trainers; na een dag achter
mijn bureau, was t heerlijk om met jullie de benen te strekken, uit te waaien, en al
inspannend te ontspannen, al of niet gevolgd door een goed resultaat, of koffie en taart.
Dank jullie wel.
Beste paranimfen; Lieve Iris, ik leerde je pas later in het traject kennen, maar ondanks
je harde werken, voelde je vaak goed aan wat er speelde. Het was fijn om tot en met ‘t
eind een maatje op Y3 te weten en te hebben. Hartelijk dank. Lieve Kim, heel fijn dat je
nu naast me staat. Mijn zusje, met wie ik als kind monopoly speelde, die het snapt als
ik flink wil sporten en die ik altijd kan bellen. Hartelijk dank.
Lieve familie, pap, mam, Maart & Rich, Gijs en Kim, Karen en Marielle, en natuurlijk mijn
gezellige neefjes en nichtjes. Heel erg bedankt voor al jullie steun, direct en indirect,
door soms voor afleiding te zorgen met een relaxed weekendje in Neerloon of met ‘de
kids’, of juist door mee te kijken naar een mailtje of grammaticale zin.
Allen; hartelijk bedankt voor alles!
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