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DANKWOORD

Toen ik aan dit promotietraject begon had ik nooit gedacht dat wetenschap in zo'n grote mate 
mensenwerk zou zijn. Mensen aan wie ik advies kon vragen, met wie ik kon brainstormen, over 
wie ik gegevens mocht verzamelen, met wie ik leerde discussiëren, aan wie ik praktische klussen 
kon overlaten, en met wie ik mijn teksten kon aanscherpen: allen bleken ze van onschatbare 
waarde. Daarnaast zijn er ook veel mensen buiten de onderzoekswereld die hebben bijgedragen 
aan dit proefschrift, juist door een luisterend oor en de nodige afleiding te bieden. Heerlijk om 
nu te kunnen terugblikken en al die mensen te bedanken! 

Deelnemers
Allereerst hartelijk dank aan alle dappere dames en heren die hebben deelgenomen aan 
de COMETH en MOTION studies. Het is nogal een stap om je letterlijk bloot te geven voor de 
wetenschap. Zonder jullie was dit proefschrift er niet geweest!

Promotoren en co-promotor
Prof.dr. C.J.L.M. Meijer, beste Chris, ik heb veel aan jou te danken. Eerlijk gezegd duurde het een 
tijd voordat ik het gevoel had dat we op dezelfde golflengte konden communiceren. Als ik na 
een woensdagochtend-vergadering weer met een stapel nieuwe opdrachten wegliep, die niet 
al te concreet maar wel zeer gebiedend waren geformuleerd, vroeg ik me soms af waarom ik 
eigenlijk promovendus wilde zijn J Maar gelukkig kwam er vrijwel altijd een moment waarop 
ik jouw ideeën wél begreep en op waarde kon schatten. Ik ben je in de loop der tijd enorm 
gaan waarderen. Ik ben onder de indruk van jouw tomeloze energie voor het uitdenken van 
nieuwe studies, en de manier waarop je altijd weer de middelen weet te regelen om die studies 
ook daadwerkelijk van de grond te krijgen. Je bent nog steeds de drijvende kracht achter de 
HPV-onderzoeksgroep, die niet voor niets een grote internationale reputatie heeft. Ik vind het 
een eer om deel te mogen uitmaken van die groep. Je hebt me geleerd om kritisch, creatief 
en integer wetenschap te bedrijven. Vooral in het laatste deel van mijn fulltime tijd op de VU 
konden we goede inhoudelijke discussies voeren, waarin je ook echt nieuwsgierig was naar mijn 
standpunten; dat heb ik als heel waardevol en leerzaam ervaren. 
Prof.dr. P.J.F Snijders, beste Peter, jij bent in mijn ogen het schoolvoorbeeld van de vriendelijke 
professor; altijd een lach, soms een tikje verstrooid, altijd bereid om mee te denken. Ik heb 
bewondering voor de manier waarop je onderzoek, diagnostiek en onderwijs wist te combineren.  
Hoe vol je agenda ook was, als ik jou vroeg om naar een manuscript of presentatie te kijken, 
kwam er uiteindelijk altijd een uiterst gedetailleerde en zeer bijdragende reactie. Verder zal ik 
je karakteristieke dansmoves (op de jaarlijkse pathologie-schaats-en-stamppot-avond, of de 
afsluitende cocktailparty van het HPV-congres in Puerto Rico) nooit vergeten J Toen ik aan 
mijn promotietraject begon, had ik nooit gedacht dat mijn dankwoord aan jou zo’n verdrietige 
ondertoon zou krijgen. Echt onvoorstelbaar dat je nu moet dealen met die rotziekte waar we 



223

10

Dankwoord

in het CCA met z'n allen tegen strijden. Ik hoop van harte dat je nog heel wat mooie momenten 
kunt doorbrengen met hen die je dierbaar zijn.
Prof. dr. G.G. Kenter, beste Gemma, we hebben elkaar al in de kliniek leren kennen toen ik nog 
op afdeling 8B werkte. In mijn onderzoeksperiode was je voor mij de link tussen de pathologie 
en de gynaecologie. Ik heb veel respect voor de manier waarop jij in drie Amsterdamse centra de 
gynaecologisch oncologische zorg in goede banen weet te leiden. Het was leuk en leerzaam om 
op de CGOA-meetings onderdeel te kunnen zijn van een meer op de kliniek gericht gezelschap. 
Dankjewel dat je je hebt ingezet voor mijn opleidingsplek.
Dr. D.A.M. Heideman, beste Daniëlle, ook jou wil ik graag bedanken voor de rol die je hebt 
gespeeld in mijn wetenschappelijke vorming. Als ik een manuscript rondstuurde was jij - 
ondanks je vele taken - vrijwel altijd de eerste die reageerde, met veel oog voor detail en goede 
inhoudelijke suggesties. Ik heb je leren kennen als een ambitieuze duizendpoot en ben ervan 
overtuigd dat je hoog zult klimmen op de academische ladder. Heel veel succes daarmee!

Leescommissie
Prof. dr. Vandenbroucke-Grauls, prof. dr. Massuger, prof. dr. Van Kemenade, dr. Hompes, dr. 
Bleeker en dr. Berkhof, hartelijk dank voor het doornemen van mijn proefschrift en voor het 
plaatsnemen in de promotiecommissie.

HumaVac
Dr. Quint, dr. Helmerhorst, dr. Verheijen, dr. Ter Harmsel; beste Wim, Theo, René en Bram, dank 
voor jullie rol in het ontwerpen en opstarten van de COMETH studie en de nuttige besprekingen 
die we hadden over de data tijdens de HumaVac vergaderingen. 

Collega’s COMETH studie 
Hoofdonderzoekers: drs. Johan Spruijt, dr. René Verheijen, dr. Dorenda van Dijken, dr. Bram 
ter Harmsel, dr. Peppino Graziosi, dr. Marchien van Baal, hartelijk dank voor jullie inzet bij het 
runnen van de COMETH studie. Tevens dank aan alle gynaecologen en polikliniekassistenten 
van de deelnemende centra: VU medisch centrum, UMC Utrecht, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 
West, Reinier de Graaf Groep, Sint Antonius ziekenhuis en het Flevoziekenhuis. Het includeren 
van patiënten en het houden van colposcopiespreekuren in zes verschillende ziekenhuizen was 
een logistieke uitdaging die zonder jullie hulp en advies onmogelijk zou zijn geweest. 
(Student-)assistenten, Myrte Paris, Nynke Hollema, Sander van de Haselkamp, Maija Dam, Joyce 
Bakker, Astrid Vierhout, Chantal Esveld: veel dank voor jullie inzet om de COMETH studie te laten 
slagen!

Co-auteurs 
Dank aan alle mede-auteurs van dit proefschrift voor het kritisch doornemen en corrigeren van 
mijn manuscripten. Enkelen wil ik graag in het bijzonder noemen.
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Prof.dr. F.J. van Kemenade, beste Folkert, ik vond het jammer om je te zien vertrekken naar het 
Erasmus MC; je was zo’n heerlijk stabiele en redelijke figuur te midden van de verhitte discussies 
in de onderzoeksgroep. 
Dr. Hompes, beste Peter, dank voor het meedenken over de MOTION studies en voor de grappige 
gesprekken die we hadden over de zin en onzin van semenanalyses. 
Dr. M.C.G. Bleeker, beste Maaike, ik zie ons nog samen achter de computer zitten om die 
eindeloze hoeveelheid penoscopiebeelden te beoordelen: hilarisch! Veel dank voor je adviezen 
bij het opzetten en uitvoeren van de MOTION studie.
Dr. J. Berkhof, beste Hans, dankjewel voor alle tijd die je hebt genomen om met me mee te 
denken over de statistiek. De overlegsessies met jou hadden vaak vele grappige zijpaadjes en 
duurden meestal uren langer dan gepland, maar uiteindelijk kreeg je het altijd weer voor elkaar 
om nieuw licht op mijn onderzoeksresultaten te laten schijnen. Dankjewel voor jouw enorm 
waardevolle bijdrage!
Dr. E.S. Jordanova, beste Katja, veel dank voor jouw hulp bij de MOTION studie. Ik was heel blij 
dat jij de expertise meebracht voor het uitdenken, uitvoeren en interpreteren van de FISH, E4 en 
L1 experimenten op de semensamples. Veel succes met je verdere carrière!
Dr. R.D.M. Steenbergen, beste Renske, dank voor de samenwerking en je feedback op mijn 
presentaties en manuscripten.
Dr. L. Rozendaal, beste Rence, dankjewel voor je hulp bij het beheren van de COMETH database.

Foreign co-authors
Prof.dr. Carlo Foresta, dr. Andrea Garolla and Alessandro Bertoldo, I am very grateful for your 
hospitality during my visit to your lab in the University of Padova in the summer of 2013. 
Alessandro, thank you for your kind instructions on the FISH experiments and for taking me out 
to dinner in your lovely city! 
Prof.dr. John Doorbar, many thanks for providing us with your E4 antibodies and giving us your 
perspective on the outcome of our immunologic experiments on semen.

HPV meiden alias Patho Panters
Lieve HPV meiden ofwel Patho Panters: Maaike, Viola, Margot, Marjolein, Nicole en Wieke, 
dankjulliewel voor alle gezelligheid in 0 E 40 en daarbuiten. Ik heb goede herinneringen aan 
onze congres-avonturen in San Juan, Seattle, Lissabon en Kaapstad, maar zeker ook aan de 
kleinere momenten: het delen van onze frustraties na de HPV-vergadering onder het genot van 
een cappuccino in de koffiecorner, of even samen buiten lunchen op het stoepje bij de patho-
ingang. Dankjulliewel!
Lieve Maaike, ik had me geen betere voorgangster kunnen wensen dan jij. Je hebt me op zo’n 
fijne en toegewijde manier ingewerkt, dat ik vol vertrouwen de COMETH studie van je kon 
overnemen. En dat terwijl je zelf eigenlijk heel druk was met het schrijven van je eigen boekje. 
Ons eerste gezamenlijke consult voor de MOTION studie was een ervaring om nooit te vergeten 
J
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Lieve Viola, ik kreeg altijd de slappe lach van jouw briljante imitaties van Chris, Peter, Hans en 
andere collega’s. Superknap dat je je promotietraject in zo’n korte tijd hebt afgerond, en zo fijn 
dat je nu een trotse mama bent! 
Lieve Margot, ik heb altijd veel bewondering gehad voor de manier waarop jij het moederschap 
op nuchtere wijze wist te combineren met promotie en opleiding. Heerlijk dat je boekje nu klaar 
is en gezellig om over een tijdje weer je collega te zijn in de VU! 
Lieve Marjolein, inmiddels heb ik door dat achter jouw stoere voorkomen een groot hart schuilt. 
Ik heb bewondering voor de rechtdoorzee manier waarop jij veel dingen voor elkaar krijgt. Het 
was fijn om in Lissabon samen eindeloos te oefenen op onze presentaties. Veel succes met het 
starten in de kliniek volgend jaar! 
Lieve Nico, het was heerlijk om jou als vrolijke collega te hebben die altijd overal de humor wel 
van kan inzien. Heel knap hoe je schijnbaar moeiteloos de IMPROVE tot een goed einde hebt 
weten te brengen, terwijl dat toch echt een enorm project was! Veel succes met het afronden 
van je boekje. 
Lieve Wieke, de rust zelve en altijd met een verfrissende kijk op dingen; dankjewel voor de leuke 
momenten samen! Heel veel succes met de CONCERVE studie. 
Jacolien, Romy en Daan, dankjulliewel voor de gezelligheid tijdens de HPV-congressen. 
Wina, Barbara, Iris, Pascal en Desiree, dank voor de samenwerking en jullie belangstellende 
houding. Heel veel succes met het afronden van jullie boekjes!
Robine, jij was altijd mijn redder in nood als ik de statistiek weer eens niet begreep. Dankjewel 
voor al je hulp en succes met jouw verdediging!
Lieve Lise, aan jou heb ik veel te danken! Ik vind het echt heel bijzonder hoe soepel wij altijd 
konden samenwerken; we vulden elkaar precies aan. Het schrijven van artikelen ging samen met 
jou steeds weer als een trein! Ik ken niemand die zich beter had voorbereid op haar promotie 
dan jij; dankjewel dat ik dat van zo dichtbij mocht meemaken. Heel leuk om te zien hoe je samen 
met Ron geniet van Kyan, het is jullie enorm gegund!

Collega’s en oud-collega’s (moleculaire) pathologie VUmc
Rick, René, Bart, Saskia, Nathalie, Fatih, Denira, Maarten, Douwe, Annina, Debby, Marinda, 
Marije, Annelieke, Sylvia, Denise, Jasmijn, Suzanne, Aty, Monique, Tonia, Carla, Mariska, Corine, 
Debbie, Ellen, Mike, Branko en vele anderen; bedankt voor de goede samenwerking! Martijn, 
Helma en Marjolein extra bedankt voor jullie tomeloze inzet binnen de COMETH studie! Divera, 
zonder jou was er van de MOTION studie niks terechtgekomen. Wat was het een klus om alle 
semensamples (in drievoud) in zoveel verschillende media op te slaan. Om over alle GP5+/6+-
PCRs, SPF10-PCRs en genotyperingen nog maar niet te spreken. Dankjewel voor je harde werk! 
Prof. dr. Hans Niessen, dank voor de pilot met electronenmicroscopie op semen.

Coach 
Rosemarie, dankjewel voor de fijne persoonlijke coachingsgesprekken. Ik heb er veel aan gehad!
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Arts-onderzoekers verloskunde & gynaecologie VUmc
Lisette, Kim, Joukje, Mirte, Marit, Henrike, Nicole, Bauke, Bloeme, Inge J., Charlotte, Machteld, 
Ton, Lotte, Debbie, Barbara, Eva B., Anke, Annefleur, Eva v.d. M., Anouk, Carolien, Inge de M., 
Sanne, Jorine, Laura, Anna en Ravi dank voor de gezelligheid! De gezamenlijke lunches, borrels, 
taartmomentjes, etentjes en wintersport maakten het onderzoekersleven extra leuk! Eva B., 
dankjewel voor onze fijne hardlooprondjes in het Amsterdamse Bos!

Collega’s Diakonessenhuis
Wat was het fantastisch en spannend om na jaren onderzoekswerk weer in de kliniek te beginnen! 
Het Diak voelde meteen als een warm bad. Gynaecologen, arts-assistenten, verloskundigen, 
verpleegkundigen, kraamverzorgsters en polimedewerkers: fijn dat jullie mijn collega’s zijn en 
dank voor alles wat ik samen met jullie als AIOS mag leren. Collega arts-assistenten, jullie zijn 
hardwerkende lieverds. Het skiweekend in St. Anton was zelfs zonder op de ski’s te staan en 
zonder een druppel alcohol een super ervaring! Lieve Mirte, heel knus dat we nu zulke directe 
collega’s zijn, ik vind het altijd heel fijn om met jou te kunnen napraten. Jacqueline, superleuk dat 
jij als voormalig HPV-meisje nu mijn mentor bent. Dankjewel dat je regelmatig voor de belangen 
van de assistenten opkomt. Nico en Tatjana, dank voor jullie betrokkenheid als opleiders en 
voor de tijd die ik heb gekregen om mijn verdediging voor te bereiden.

Paranimfen
Lieve Marieke en Lidewij, wat ben ik blij en trots dat jullie als paranimfen naast mij staan! 
Lieve Liedje, onze vriendschap begon al op die ene voorlichtingsdag van de studie Geneeskunde, 
in het AMC nota bene, ruim 15 jaar geleden. Inmiddels zijn we vele etentjes, weekendjes weg, 
wintersportvakanties verder. Zo leuk ook dat we uiteindelijk allebei in de gynaecologie zijn 
beland! Intens verdrietig en oneerlijk dat het gelukkige leven dat je met Maarten en Jasmijn 
had opgebouwd nu zo ruw wordt verstoord. Ik heb altijd al veel bewondering gehad voor de 
opgewekte manier waarop jij in het leven staat; nu helemaal. Vergeet alsjeblieft jezelf niet. 
Lieve Mar, al vanaf het moment dat we huisgenootjes waren aan de Hoofdweg ben jij mij heel 
dierbaar. Ik heb heel mooie herinneringen aan onze tijd samen in Kameroen en alle gezellige 
momenten die volgden. Zo knap dat je als jonge moeder ook al praktijkhoudend huisarts bent! Ik 
hoop dat je straks een ontspannen verlof en kraamtijd tegemoet gaat - en dat Kristians broertje 
begrijpt dat hij tot en met 20 december nog even braaf binnen dient te blijven J

Vrienden & familie
Ten slotte wil ik mijn dank uitspreken aan alle lieve mensen die de afgelopen jaren zo 
belangstellend hebben meegeleefd en hebben gezorgd voor zeer welkome afleiding, in allerlei 
vormen.

Lieve Celine, Carolyn en Marije, dank voor jullie interesse en alle gezellige momenten samen. 
Celine, ik vond het een eer dat ik jouw paranimf mocht zijn, dankjewel daarvoor! Carolyn, fijn 
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dat we altijd de ups en downs van het moederschap met elkaar kunnen delen. Marije en Carolyn 
allebei heel veel succes met jullie promotietrajecten! 

Lieve mooie mensen van Eos: Tessa, Chris K., Tamar, Jelle, Marjolein, Chris B., Arief en Gerlof. 
Onze (Kerst)diners, filmavonden en borrels zijn elke keer weer een feest. Dank voor jullie 
belangstelling en gezelligheid!

Team Licht ’04: Trudy, Jochem M., Renske, Niels, Frans, Sarina, Hans, Kim, Jochem N., Myrtel, 
echt mooi en bijzonder dat we allemaal precies in dezelfde fase zitten met jonge kinderen. Ik 
geniet elke keer weer van onze gezamenlijke weekenden in Maastricht, etentjes en andere uitjes!
Damesch ’04: Marjo, Esther, Dorien, Renske, zo leuk dat we ook buiten de boot al die tijd contact 
hebben gehouden!

Janna en Inge, al sinds het begin van de co-schappen zijn we een drietal. Zo mooi dat de afstanden 
onze vriendschap nooit hebben kunnen belemmeren en dat we de belangrijke momenten in 
ons leven met elkaar blijven delen! Jan, dankjewel voor onze avonturen in Tanzania. Ing, zo fijn 
dat jouw boekje nu ook echt bijna af is! Nu al zin in jouw verdediging, je kunt het!
Paula en Anneloes, al vriendinnen sinds de 2e klas, fijn dat we elkaar nooit uit het oog zijn 
verloren!

Lieve Marieke J., al sinds we verlegen giechelende achtjarige dwarsfluitmeisjes waren ben jij 
mijn FFie. Wat hebben we veel mooie herinneringen samen! Ik ben heel blij dat we, ondanks het 
feit dat onze levens altijd verschillende paden volgden, zo close zijn gebleven. Jouw nuchtere 
commentaren op mijn medische verhalen zijn elke keer weer hilarisch. (Mooi dat er ten minste 
iemand begrijpt vanuit welke hoek de foto in Hoofdstuk 6 is genomen J) Onze weekendjes weg 
moeten nodig weer een vervolg krijgen!

Lieve familie Luttmer en familie de Jonge, eindelijk, mijn onderzoek is klaar! Dank voor jullie 
lieve belangstelling. Dit is dus waar ik al die tijd mee bezig was. 

Lieve Pieta, Jan, Mariëlle, Bart, Christiaan, Emmelie, Maurits, Feline, tante Tjits en oma, het voelt 
zo warm om onderdeel te mogen zijn van de familie! Of het nou in Wormer, Den Haag, Pesse, 
Amsterdam, Wassenaar, Shrewsbury of Aberdeen is; gezellige chaos gegarandeerd! Dank dat 
jullie steeds weer meeleven met mijn onderzoeksperikelen en altijd bereid zijn om Samuel (en 
Julius) een extra dagje onder jullie hoede te nemen.

Lieve Else, jij bent voor mij veel meer dan alleen een tante. Dankjewel voor onze goede 
gesprekken en je spontane bezoekjes. Het is onvoorstelbaar fijn dat je altijd klaarstaat om op 
Samuel en Julius te passen. 
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Lieve Alex, broertje, ik ben zo blij dat ons contact steeds inniger is geworden in de afgelopen 
jaren. Ik heb veel bewondering voor hoe jij je leven vormgeeft en vind het super om te zien dat 
je zo’n leuke en grappige oom bent voor onze jongens. 

Lieve pap en mam, er bestaan niet voldoende woorden om jullie te bedanken. Ik ben jullie intens 
dankbaar voor het warme nest waarin ik ben opgegroeid. Jullie liefde, zorg en aandacht hebben 
mij gevormd tot de persoon die ik nu ben. Zonder te veel te sturen hebben jullie mij altijd het 
vertrouwen gegeven dat ik kan bereiken wat ik wil. Ik geniet ervan om te zien hoe liefdevol en 
toegewijd jullie zijn als opa en oma. Jullie zijn prachtmensen. 

Lieve Samuel en Julius, jullie blije gezichtjes zijn me meer waard dan alle wetenschap in de hele 
wereld. Vanaf nu is er meer tijd voor onze kleine en grote avonturen samen! Ik hou zielsveel van 
jullie.

Lieve Robert, al sinds onze eerste ontmoeting aan de rand van de Bosbaan heb ik jou lief. 
Inmiddels zijn we veertien jaar, twee prachtkinderen en duizend mooie herinneringen rijker; 
hoeveel jij voor mij betekent laat zich al lang niet meer in enkele regels vatten. Jij weet middenin 
alle hectiek steeds weer een lach op mijn gezicht te toveren. Samen kunnen we de hele 
wereld aan! Dankjewel voor je humor, relativeringsvermogen, kookkunsten, betrokkenheid, 
enthousiasme, omhelzingen en liefde. Ik hou van je en heb zin in onze toekomst samen!
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