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En dan is het eindelijk klaar. Bij het afronden van mijn proefschrift besef ik mij terdege 
dat ik dit boekje nooit had kunnen voltooien zonder de hulp van vele anderen. Ik zal 
een poging doen om iedereen te bedanken die een bijdrage heeft geleverd.  
 
Ten eerste wil mijn beide promotoren bedanken Leo en Albert. Leo jou wil ik 
bedanken voor alle tijd die jij hebt vrijgemaakt om steeds maar weer commentaar te 
leveren op mijn manuscripten. Al waren wij het zeker niet altijd eens over de methode 
van aanpak van de verschillende studies, toch denk ik dat wij ons beiden kunnen 
vinden in het uiteindelijke resultaat. Albert, van mijn uitstapjes naar Maastricht heb ik 
erg veel geleerd en de sfeer was daar altijd gezellig. Bedankt dat ook jij promotor wilde 
zijn. 
En dan werd ik natuurlijk altijd gesteund door Lidewij, mijn copromotor. Tja, er zijn 
weinig mensen zo optimistisch als jij. Met jouw enthousiasme wist je me altijd weer uit 
de dieptepunten te halen. 
 
Natuurlijk wil ik ook de leden van de begeleidingscommissie bedanken (Martina 
Cornel, Frits Beemer, Marian Verweij, Jan Broertjes, Jaap Metz, Jan Pronk) voor alle 
suggesties bij de methode van aanpak, suggesties voor analyses en het commentaar op 
de manuscripten.  
 
Mijn promotie onderzoek op de afdeling Community Genetics speelde zich af voor en 
tijdens mijn werk als arts-assistent op de afdeling klinische genetica van het VU 
Medisch Centrum. Ik wil dan ook alle (ex-)collega’s (Francis, Phyllis, Chantal, Guus, 
Mariet, Edward, JM, Margriet, Anne Marie, Miranda, Petra ea.) van beide afdelingen 
bedanken voor hun medewerking om deze constructie mogelijk te maken. En 
natuurlijk ook voor de prettige werksfeer en de broodnodige afleiding. 
 
Ik wil alle deelnemers in de verschillende studies bedanken voor het invullen van de 
vragenlijsten of de computertoets en het deelnemen aan de discussie groepen. 
Deelnemende huisartsen, gynaecologen, kinderartsen, klinisch genetici, studenten en 
co-assistenten, dank voor al jullie tijd! We also thank NA Holtzman for giving us 
permission to use the questionnaire and for his critical review of the manuscript.  
 
Natuurlijk wil ik ook de Maastrichtenaren bedanken en dan vooral Lambert voor alle 
moeite die je hebt gedaan om de computertoets tot een succesvol eind te brengen en 
mij ook nog de juiste analyses bij te brengen. Katinka bedankt voor je handige tips en 
draaiboek van de computertoets. 
 
Ik wil alle leden van de leescommissie bedanken voor alle tijd en aandacht die ze aan 
mijn proefschrift hebben geschonken. 
 
En dan natuurlijk mijn paranimfen: Charlotte en Hester. Hoe vaak hebben jullie niet 
mijn uitermate slechte humeur moeten verdragen als dingen weer niet verliepen zoals ik 
graag gewild had. Bedankt voor jullie luisterend oor en begrip! 
 
En als laatste wil ik ook Marc bedanken voor zijn steun tijdens het schrijven van mijn 
“scriptie”. Jij zegt altijd geen cursus of studie meer te gaan doen als je een scriptie moet 
schrijven ter afronding. Tja, ik weet nu waarom. 
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Centre in Amsterdam. 



 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICATIONS 



Publications 

 136 

Baars MJH, de Smit DJ, Langendam MW, Adèr HJ, ten Kate LP. Comparison of activities and attitudes 
of general practitioners concerning genetic counselling over a 10-year time-span.  Patient 
Education Couns 2003;50: 145-149. 

Kok WEM and Baars MJH. Genetics of hypertrophic cardiomyopathy. Heart and Metabolism 
2003;21:37-41. 

Baars MJH, Henneman L, ten Kate LP. Preconceptional cystic fibrosis carrier screening: opinions of 
general practitioners, gynaecologists and paediatricians in the Netherlands. Genetic Testing; 
Dec 2004; 8(4): 431-436. 

De Meij TGJ, Baars MJH, Gille JJP, Hack WWM, Haasnoot K, van Hagen JM. Van gen naar ziekte; 
basaalcelnaevussyndroom. NTVG; Jan 2005; 149(2): 78-81. 

So J, Suckow V, Kijas Z, Kalscheuer V, Moser B, Winter J, Baars M, Firth H, Lunt P, Hamel B, 
Meinecke P, Moraine C, Odent S, Schinzel A, van der Smagt JJ, Devriendt K, Albrecht B, 
Gillessen-Kaesbach G, van der Burgt I, Petrij F, Faivre L, McGaughran J, McKenzie F, Opitz 
JM, Cox T, Schweiger S. Mild Phenotypes in a Series of Patients with Opitz GBBB Syndrome 
with MID1 Mutations. Am J Med Genet; 2005 1;132(1):1-7. 

Baars MJH, Scherpbier AJJA, Schuwirth LW, Henneman L, Beemer FA, Cobben JM, Hennekam RCM, 
Verweij AMJJ, Cornel MC, ten Kate LP. Deficient knowledge of genetics relevant for daily 
practice among medical students nearing graduation. Genet Med. 2005;7(5):295-301. 

Baars MJH, Henneman L, ten Kate LP. Deficiency of knowledge of genetics and genetic tests among 
general practitioners, gynaecologists and paediatricians; a global problem. Genet Med, 
2005;7(9):605-10. 

Lekanne Deprez RH, Muurling-Vlietman JJ, Hruda J, Baars MJ, Wijnaendts LC, Stolte-Dijkstra I, 
Alders M, van Hagen JM. Two cases of severe neonatal hypertrophic cardiomyopathy caused 
by compound heterozygous mutations in the MYBPC3 gene. J Med Genet. 2006 
Oct;43(10):829-32. 

Plass AMC, Baars MJH, Beemer FA, te Kate LP. Genetic education for non-genetic health care 
providers in the Netherlands (2002). Community Genet. 2006;9(4):246-50.  

Baars MJH, Henneman L, Plass AMC, Cornel MC, ten Kate LP. Beliefs and self-perceived competence 
of general practitioners, gynaecologists and paediatricians with regard to genetic testing. 
Submitted. 

Plass AMC, Baars MJH, Cornel MC, Julian-Reynier C, Nippert I, Harris H, Kristoffersson U, 
Schmidtke J, Anionwu E, Benjamin C, Challen K, Harris R and ten Kate LP. Testing the 
children: Do non-genetic health-care providers differ in their decision to advise genetic pre-
symptomatic testing on minors? A study in five countries in the EU. In preparation 

 




