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voor zwangere vrouwen met kanker niet onderschatten. Het is een heterogene 

patiëntengroep waar de individuele arts slechts incidenteel mee in aanraking komt. In het

bijzonder voor de meer zeldzame maligniteiten bestaat er een noodzaak aan 

geïndividualiseerde zorg gebaseerd op maligniteit, stadium van ziekte, amenorroeduur en

individuele wensen van de patiënt. Centralisatie van zorg in gespecialiseerde ziekenhuizen 

is noodzakelijk om aan de eisen van oncologische zorg te voldoen en zo de uitkomsten voor

moeder en kind te optimaliseren. Samenwerkingen op internationaal niveau en het opzetten

van nationale en internationale adviesgroepen samen met verplichte registratie en actieve 

deelname van deze patiënten aan onderzoeken zullen helpen om ook in de toekomst onze 

patiënten op basis van de best mogelijke kennis goed te counselen en de best mogelijke

zorg te bieden.
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DANKWOORD 
Voor u ligt mijn proefschrift, iets waar ik 5,5 jaar geleden aan begon zonder me echt te 

beseffen wat een uitdagende reis het zou worden. Zonder de hulp van een flink aantal 

mensen zou deze reis niet hebben geresulteerd in dit proefschrift waar ik zo trots op ben. 

 

Beste Christianne (de Groot), als jonge geneeskunde student gaf je mij de keuze tussen 

twee onderwerpen voor mijn wetenschappelijke stage. Wie had toen kunnen bedenken dat 

mijn keuze zou leiden tot het enerverende promotie- en opleidingstraject waarin we zijn 

beland. Zonder jouw adviezen, steun, opbeurende gesprekken en kritische blik was dit 

absoluut anders gelopen, waarvoor heel veel dank! 

 

Beste Frédéric, een mailtje met als onderwerp ‘Met de deur in huis…’ en een tweetal 

telefoontjes in de zomer van 2014 resulteerde in een waanzinnig uitdagend traject in Leuven 

en Amsterdam en een database waar ik (en ik denk wij allen) heel erg trots op ben! Dank je 

wel voor het vertrouwen dat jij vanaf dag één in mij hebt gehad en mij de mogelijkheid hebt 

geboden om fulltime onderzoek te doen in ons inspirerende team. Het is één van de beste 

keuzes die ik heb gemaakt. De passie waarmee jij patiëntenzorg en onderzoek combineert 

is inspirerend. En nu ook jij de overstap hebt gemaakt naar ‘ons’ mooie Amsterdam blijven 

de lijntjes gelukkig kort en zullen we elkaar vast vaak genoeg tegenkomen.  

 

Beste Christianne (Lok), ik weet zeker dat zonder jou dit boekje er niet zou zijn en zeker niet 

in deze vorm. Dank je wel dat je altijd tijd voor me had (ongeacht de dag of tijdstip) en dat je 

mij menigmaal hebt geholpen als ik door de vele projecten de volgende stap niet meer zag. 

Het eerste artikel dat ik van jou terugkreeg was geheel rood, de laatste maar een zeer 

schappelijke kwart, maar dankzij jouw altijd kritische blik ligt er nu een proefschrift waar ik 

heel trots op ben.  

 

Geachte leden van de promotiecommissie, prof.dr. J.I.P de Vries, prof.dr. A.H.L.C. van 

Kaam, prof.dr. S.C. Linn, prof.dr. Ph.M.P. Poortmans, dr. L.R.C.W. van Lonkhuijzen, dank 

voor het kritische beoordelen van mijn proefschrift en bereidheid om zitting te nemen in de 

leescommissie en oppositie tijdens mijn verdediging.  

 

Lieve Leuvense collega’s, het was voor zowel jullie als voor mij best even wennen om als 

directe ‘Hollander’ in jullie onderzoeksteam te komen. Ik had me geen betere en lievere 

collega’s kunnen wensen die mij vanaf dag 1 hebben opgenomen alsof ik er al jaren was. In 
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de 2,5 jaar bij jullie zijn we veel meer geworden dan alleen collega’s en wat ben ik trots om 

deel te mogen uitmaken van zo’n prachtig team dat baanbrekend onderzoek verricht.  

 

Beste Kristel, ineens zat je dan met een Nederlandse die zich ook met ‘jouw’ database ging 

bemoeien. Gelukkig passen onze karakters goed bij elkaar en konden we onze frustraties 

delen. Dank je wel voor je relativerende blik op mijn artikelen, zorgen en frustraties. Jouw 

inzet voor je patiënten is inspirerend.  

 

Dear Dani, Els, Marie, Martin and Stijn, thank you so much for all the diners, beers and 

memorable evenings. You have given my days in Leuven an extra dimension, on more 

levels then needed…but as they say, without lows, no highs! 

 

Dear INCIP members, without your effort, the network would not have been such a success 

and our research would never have gotten to the point where it is now. I’m proud to be part 

of such an inspiring research group! Special thanks to my co-authors for your input and 

improvement of the manuscripts.  

 

Beste Koen, een samenwerking met jou kon natuurlijk niet uitblijven als Vlaming in het 

Antoni van Leeuwenhoek. Dank je wel dat jij altijd tijd voor mij vrij maakte, ondanks dat je 

dat eigenlijk nooit had.  

 

Beste secretaresses van de afdeling gynaecologie van het Antoni van Leeuwenhoek 

ziekenhuis, dank jullie wel voor alles wat jullie voor dit proefschrift gedaan hebben. Jullie 

ondersteuning is heel waardevol geweest! 

 

Lieve onderzoeksmaatjes uit het VUmc, het is zo fijn om elke dag met vriendinnen te 

werken, zeker in de soms frustrerende wereld van onderzoek. Dank jullie wel voor alle 

gezelligheid en adviezen en vooral voor alle lunches/taart/etentjes/borrels/klusavonden etc. 

etc. etc. Nu zijn we inmiddels (bijna) allemaal klaar en in opleiding tot gynaecoloog. Ik kan 

niet wachten tot we weer samen in het VUmc terug zijn. 

 

Beste oud collega’s uit het OLVG Oost, dank jullie wel voor de fijne start die ik als onervaren 

arts-assistent bij jullie heb gehad. Mede dankzij jullie wist ik al heel snel dat ik niets liever 

wilde dan gynaecoloog worden. 
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Aan alle gynaecologen, arts-assistenten, verloskundigen, verpleegkundigen en 

ondersteunden van de afdeling verloskunde en gynaecologie uit het Spaarne Gasthuis. 

Vanaf het eerste moment dat ik bij jullie kwam voelde het als thuiskomen. Wat was het 

heerlijk om weer terug in de doktersrol te zijn. Dank jullie wel voor de prettige samenwerking 

en het fijne leerklimaat. Lieve arts-assistenten, van je collega’s moet je het hebben en wat 

zijn we een goed team samen. Ondanks dat we allemaal ons eigen pad hebben gaan we 

elkaar in de toekomst gelukkig vaak genoeg tegenkomen! 

 

Lieve paranimfen. 

Marlieke, wat fijn dat je straks naast me staat. Ooit sloten we ons samen noodgedwongen 

op in de bibliotheek om onze wetenschappelijke stage af te ronden. Dat we daarmee allebei 

de basis legde voor onze wetenschappelijke carrière hadden we toen allerminst gedacht. 

Het lijkt me heerlijk om onze ‘culinaire tocht’ binnen de straal van 500 meter binnenkort 

verder uit te breiden, zeker nu ik in elk geval iets meer tijd in m’n agenda heb .  

Annefleur, heerlijk was het om met jou de onderzoekskamer te delen. Om het hoogtepunten 

en dieptepunten van promoveren te kunnen combineren met eindeloze potten thee, de 

SkyRadio Christmas station (rustig vanaf oktober tot februari), koek/snoep/taart en de 

nodige afleiding van een EK/WK/Wimbledon/Olympische spelen (zo handig, een 2e scherm). 

Maar met name om iemand om je heen te hebben die zo hard kan werken en alles zo lekker 

kan relativeren. Ik vind het jammer dat we elkaar nu we allebei weer in de kliniek zitten veel 

minder vaak zien, maar gelukkig houden we genoeg redenen om de koffietjes en 

gesprekken voort te zetten buiten het VUmc! 

 

Lieve (school/studie/werk)vriendinnetjes, dank jullie wel voor alle afleiding en steun tijdens 

dit promotietraject (en daarbuiten!). Bij het schrijven van dit dankwoord besef ik me maar 

weer eens al te goed dat het een voorrecht is om jullie mijn vriendinnen te mogen noemen! 

 

Lieve Anne-Loes, Pauline en Sandra, waar moet ik beginnen? Als vriendinnetjes van het 

eerste uur hebben we al menig mijlpaal gedeeld. Zonder wat te zeggen weten jullie precies 

wanneer ik niet lekker in mijn vel zit en weten jullie me altijd weer op te vrolijken. Zo fijn dat 

jullie, o zo vaak, even op mijn eilandje kwamen buurten om een wijntje te drinken, gewoon 

even te kletsen of om me in die roeiboot mee terug naar het vaste land te nemen. Jullie zijn 

de besten! 

 

Dankwoord/Acknowledgements 
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Lieve schoonfamilie, waar een bijbaantje in de horeca tijdens mijn studie al niet toe kan 

leiden. En ondanks dat ik inmiddels af en toe de vreemde ‘haan’ in de bijt ben, kan ik 

gelukkig altijd nog teren op mijn Loetje bloed (wat natuurlijk nooit meer weggaat ). Dank 

jullie wel voor jullie interesse in mijn, voor jullie soms abstracte, proefschrift en alle leuke 

afleiding die jullie mij hebben gegeven in mijn soms veel te volle schema.  

 

Lieve Haantjes (en koude kant ;-)), dank jullie wel voor jullie enthousiasme over en interesse 

in mijn carrière keuzes. Gezondheidszorg en onderzoek blijft toch de rode draad in onze 

familie. Ik kijk uit naar de volgende familiedag! 

 

Lieve pap en mam, dank jullie wel voor de onvoorwaardelijke support die jullie me altijd 

hebben gegeven. Opgroeien in huize ‘de Haan’ betekende dat alles kon en niks te gek was. 

Hopelijk lukt het mij ook om zo’n warm thuis te maken. Lieve mam, dank je wel voor alle 

belletjes om ‘gewoon even te kletsen’ en wat vind ik het bijzonder dat je bij mijn praatje in 

Rome kon zijn. Lieve pap, zo fijn dat ik je altijd kan bellen voor advies (hoe uiteenlopend het 

onderwerp ook is) en dat je me altijd snel weer m’n prioriteiten op een rijtje helpt te zetten. 

  

Lieve Thijs, ondanks dat je allang niet meer voldoet aan de omschrijving ‘klein broertje’, zal 

je dat voor altijd toch een beetje blijven ;-). Dank je wel dat je me soms met mijn hoofd uit de 

academische ziekenhuiswolken trekt en alles even lekker relativeert. Ik bewonder enorm dat 

jij het pad kiest dat het beste bij je past en hoe jij je niets aantrekt van wat anderen van je 

verwachten. Daar kan ik nog wat van leren!  

 

Lieve Marcel, ik weet zeker dat ik zonder jou hier niet in deze hoedanigheid had gestaan. Jij 

bent er altijd als ik je nodig heb, soms zonder dat ik het zelf doorheb. Hoewel jouw “het komt 

wel goed” mij soms tot waanzin dreef (want “hoe weet jij dat nou?”) bleek je eigenlijk altijd 

gelijk te hebben. Jij weet me in no-time weer op te vrolijken en ervoor te zorgen dat ik 

mezelf niet (teveel) verlies in mijn werk. Samen is het leven zoveel leuker en hoewel dit 

avontuur voorbij is, kan ik niet wachten op alle nieuwe avonturen we samen nog gaan 

beleven. Ik hou van je!  
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