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Aan de totstandkoming van dit proefschrift hebben veel mensen bijgedragen. Graag neem ik 

even de tijd een aantal van hen hier specifiek te noemen.

Allereerst wil ik de deelnemers aan de verschillende studies bedanken, zonder hen was het 

onderzoek niet mogelijk geweest. Het is niet makkelijk te leven met (de gevolgen van) een 

hersentumor. De tijd en moeite die zij onzelfzuchtig in hun deelname aan ons onderzoek 

hebben gestopt, kan dan ook niet onderschat worden. 

Het onderzoek was evenmin mogelijk geweest zonder financiering, waarvoor ik 

KWF Kankerbestrijding, Alpe d’HuZes, Kaptein Fonds; Schering Plough, Fonds NutsOhra en de 

Tug McGraw Foundation bedank. 

Graag bedank ik mijn promotoren en co-promotoren. 

Prof. dr. J.J. Heimans, beste Jan, hartelijk dank voor de begeleiding. Uw onvermoeibare inzet 

voor de neuro-oncologie is inspirerend. Dat u sinds uw emeritaat erg gemist wordt op de 

afdeling, is zonneklaar. De artikelen die staan beschreven in dit proefschrift zijn in kwaliteit, 

maar ook in leesbaarheid verbeterd door uw commentaar – ik zal me in het vervolg proberen 

te beheersen als ik weer eens ergens de term ‘significant other’ wil gebruiken. 

Prof. dr. I.M. Verdonck-de Leeuw, beste Irma, je betrokkenheid bij mijn promotietraject was 

erg prettig. Je opbouwende kritiek bij manuscripten heeft veel geholpen. Daarnaast was het 

fijn dat ik onderdeel mocht uitmaken van de onderzoeksgroep Samen Leven met Kanker. 

De maandelijkse vergadering, maar ook de uitjes naar bijvoorbeeld Alpe d’HuZes waren erg 

leerzaam en vaak ook gezellig. 

Dr. M. Klein, beste Martin, bedankt voor je vertrouwen in mij. Je hebt me voortdurend veel 

kansen geboden en was nooit te beroerd om mee te denken over ingewikkelde kwesties – of 

die nu meer of minder met het onderzoek te maken hadden. Ik ben je erg dankbaar voor de 

begeleiding en ik weet zeker dat dit proefschrift er zonder jou heel anders had uitgezien.

Dr. J.C. Reijneveld, beste Jaap, ondanks je drukke agenda was jij bijna altijd de eerste co-auteur 

die mijn manuscripten van commentaar voorzag. Dankzij je kritische blik vanuit je klinische 

achtergrond zijn de artikelen steeds verbeterd. Ook ben ik jou veel dank verschuldigd voor het 

inzetten van je zeer brede netwerk voor met name de internetstudie. 

Ik dank verder de leden van de beoordelingscommissie voor het lezen en beoordelen van mijn 

proefschrift. Prof. dr. Martin Taphoorn en prof. dr. Neil Aaronson, bedankt voor jullie kritische 

blik bij het becommentariëren van manuscripten als co-auteurs. Ik heb van jullie beiden veel 

mogen leren over onderzoek naar kwaliteit van leven in de neuro-oncologische setting. 

Prof. dr. Erik Scherder, u heeft mij (en vele anderen!) geïnspireerd te kiezen voor de klinische 

neuropsychologie. De bevlogenheid waarmee u over ons vakgebied spreekt blijft motiverend. 

Prof. dr. Frank Snoek en prof. dr. Bernard Uitdehaag, hartelijk dank voor uw bereidheid zitting 

te nemen in de promotiecommissie. 
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Prof. dr. Paula sherwood, I thank you for the warm welcome I received in Pittsburgh, and for 

the time you have put into evaluating my dissertation. Your research and the group you’ve 

assembled are both impressive and inspiring. I have greatly enjoyed working together and I 

look forward to our next collaboration. 

ook bedank ik graag alle artsen, verpleegkundigen, onderzoekers, patiëntenverenigingen 

en de beheerders van de websites die hebben geholpen de internetstudie (hoofdstuk 2.4) – 

oorspronkelijk mijn hoofdproject – onder de aandacht van mogelijke deelnemers te brengen. 

ook minddistrict en de betrokken onderzoekers vanuit de VU, in het bijzonder de go-to 

personen robin kok en wouter van Ballegooijen, hartelijk dank voor alle hulp!

De studenten die me hielpen bij het onderzoek, Fiore giuseppin, Fionna Hundt, en emma 

Heine, dank voor jullie tijd en inzet.

mijn collega’s van de afdelingen neurologie en medische Psychologie, de onderzoeksgroep 

neuro-oncologie en samen leven met kanker, veel dank voor de fijne samenwerking, het 

meedenken, de inspirerende presentaties, en de mooie congressen en gezellige etentjes. 

mijn kamergenoten en directe collega’s, zowel op 1F als in de medische Faculteit, hartelijk dank 

voor de samenwerking, de afleiding en de gezelligheid. linda Do, Femke, michael, marjolein, 

eefje, edwin, Johan, Hinke, linda Di, linda B, David, eline, gwenda, sanne, nick, ellen, karen, 

Jolanda, en Ida – dank voor alle koffie- en lunchpauzes, die je soms nét uit een dip kunnen 

sleuren, de vrijdagmiddagmails, de sinterklaas/kerst en soms Paasfeestjes, de Basket-borrels, 

de vele gezellige kraambezoeken, de versgebakken heerlijkheden tijdens het café no research, 

en het tolereren van mijn lichte obsessie voor kattenfilmpjes en cavia-outfits. 

lieve paranimfen, Joost en Yvette. wat fantastisch dat jullie me willen steunen tijdens de 

verdediging. Joost, je bent als grote broer heel belangrijk voor me en het was een eer jouw 

paranimf te mogen zijn. Ik kijk ernaar uit dat jij vandaag naast mij zit! Yvette, na de middelbare 

school hebben we een vergelijkbaar traject afgelegd op verschillende plaatsen, en het was fijn 

om van dit ‘lotgenotencontact’ gebruik te maken. Ik ben blij dat ik jou als vriendin heb!

Iris, dank voor je mooie ontwerp van de kaft van dit boekje. wie had ik daar anders voor kunnen 

vragen dan jou? Ik ben er trots op dat voor de kenners duidelijk te zien is dat dit een ontwerp 

van jou is. 

Veel dank ook aan mijn vrienden voor het meeleven en de steun. In het bijzonder dank ik: 

merit voor je waardevolle vriendschap en gezellige filmavondjes; Yvette, Iris, Babet, ruy, tom, 

evelijn, en Jori voor de gezellige avonden, maaike en eline voor de vaak uit de hand lopende 

dansavonden en de leuke tripjes naar Brabant, Zeeland en Frankrijk (of jullie me nog eens mee 

krijgen kamperen is een tweede), mirella voor je adviezen over de academische wereld, en 

marjolein voor de rotwein en poppycorn op vrijdagavond. 

tussendoor nog even een kleine vermelding voor de kat die mijn thuiswerkdagen heeft 

opgevrolijkt (en in die zin toch ook een soort collega is): sjakie. mijn kleine vriend die nooit 

te beroerd is om bovenop mijn werk te gaan liggen, de pen uit m’n handen te meppen of te 

hengelen naar mijn lunch. 
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In het bijzonder dank ik mijn familie en schoonfamilie. tineke en Dirk, wat leer ik nog altijd 

veel van jullie. Jullie steun, vertrouwen en wijsheid hebben mij ertoe in staat gesteld me te 

blijven ontwikkelen. Joost en miranda, zoals met alles heb ik ook met het promoveren het 

kunstje al even af kunnen kijken bij mijn grote broer. Dat hoop ik te blijven doen met eventuele 

toekomstige life-events! ann en theo, lievere schoonouders had ik me niet kunnen wensen. 

Jullie betekenen heel veel voor me en jullie oprechte interesse in mijn onderzoek doet me veel. 

marjolein, hier voor jou een tweede vermelding. Je bent niet alleen m’n schoonzus maar ook 

m’n goede vriendin. Ik heb het getroffen met jou! ook Bart, mitzie, Bibi, Julius, opa en oma, – 

hartelijk dank voor jullie steun en het meeleven.

tot slot erik, je bent fantastisch. al ruim acht jaar zijn we samen en ik geniet van iedere minuut. 

Jouw liefde, steun, geduld, zorgzaamheid, vrolijkheid en gevoel voor humor maken het leven 

tot een feestje. Je moedigt me altijd aan me te ontwikkelen, en je maakt dat ik de wereld soms 

net wat beter aankan. Ik kan niet wachten om samen met jou naar amerika en schotland te 

vertrekken. Ik hou van je!

149


