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Het dankwoord. Het meest persoonlijke onderdeel van dit proefschrift, en derhalve 

lastiger te schrijven dan verwacht. Het biedt de mogelijkheid te reflecteren op de 

afgelopen jaren waarin dit proefschrift in de maak was, en stil te staan bij de vele 

personen die daar deel van hebben uitgemaakt, ieder op hun eigen manier. Hen ben 

ik veel dank verschuldigd. 

Allereerst alle patiënten die hebben meegewerkt, een inkijkje hebben gegeven in 

hun leven met of na kanker, en zeer waardevolle contributies hebben gedaan. In de 

rollercoaster die (de behandeling van) kanker en de periode daarna kan zijn hebben 

jullie de tijd genomen om mee te werken aan de diverse onderzoeken in dit proefschrift, 

om bij te dragen aan het begin van mogelijke verbeteringen in de nazorgfase in de 

toekomst. Heel veel dank hiervoor!

Daarnaast wil ik KWF Kankerbestrijding, ZonMW, Zilveren Kruis Achmea, Fonds 

NutshOhra, Danone/Nutricia en Pink Ribbon bedanken voor de financiering van de 

diverse onderzoeksprojecten, danwel de financiering van de ontwikkeling van de 

instrumenten die gebruikt zijn in deze onderzoeken. 

Ook richt ik graag het woord tot mijn promotoren en copromotoren. 

Prof. dr. I.M. Verdonck-de Leeuw, beste Irma, in 2011 gaf je mij de kans als junior 

onderzoeker op het Oncokompas project met de bedoeling om daar mogelijk op te 

promoveren. Jij bood me tevens de mogelijkheid om in 2012 bij het Zaans Medisch 

Centrum aan de GZ-opleiding te beginnen, die voor mij zo belangrijk was, en deze te 

combineren met mijn promotietraject. Mijn grote dank hiervoor, en voor je vertrouwen 

in mij. Ik heb onze samenwerking altijd zeer gewaardeerd en kijk terug op een mooie 

tijd bij de onderzoeksgroep ‘Samen leven met kanker’ (SLMK). Ik zal de (auto)reis naar 

de Alpe D’Huzes niet gauw vergeten!

Prof. dr. C.R. Leemans, beste René; heel hartelijk dank voor het vertrouwen en de 

mogelijkheid die je me hebt geboden om binnen de afdeling KNO/hoofd-halschirurgie 

van het VUmc mijn promotietraject uit te voeren. 

Dr. C.F. van Uden-Kraan, beste Nelly, dankjewel voor de plezierige samenwerking, de 

overleggen die we gehad hebben en je altijd kritische maar o zo waardevolle feedback 
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op mijn manuscripten. Zonder jouw input had dit proefschrift er heel anders uitgezien. 

Hoewel de deadlines gedurende mijn promotietraject vaker niet dan wel haalbaar 

bleken, liet je je nergens door van de wijs brengen. Ik waardeer je tomeloze inzet; 

niets was je teveel en altijd was er goed gekeken naar de stukken ondanks de soms zeer 

krappe tijd die daarvoor beschikbaar was. Dank daarvoor. Ik heb onze samenwerking 

als zeer prettig ervaren!

Prof. dr. P. Cuijpers, beste Pim, dank voor de plezierige samenwerking, je kritische blik 

op de manuscripten en je altijd tijdige feedback. Door jouw aanvullingen en feedback 

zijn de manuscripten altijd verbeterd. Dank voor het delen van je expertise!

Ook ben ik de leden van de leescommissie, prof. dr. Cordula Wagner, dr. Robert Takes, 

prof. dr. Andrea Evers, prof. dr. Chris Terhaard, prof. dr. Heleen Riper en prof. dr. Neil 

Aaronson, zeer dankbaar voor het kritisch doornemen van het manuscript en voor de 

bereidheid om zitting te nemen in de commissie. In het bijzonder wil ik een woord van 

dank specifiek richten aan Cordula Wagner. Cordula, jij stond aan het begin van mijn 

onderzoekscarrière. Je hebt altijd je vertrouwen in me uitgesproken, en hebt er onder 

andere voor gezorgd dat ik aan de voorwaarden kon voldoen om Fesih naar Nederland 

te halen waarvoor ik je altijd dankbaar zal blijven. Zonder jou was ik waarschijnlijk 

nooit begonnen aan een promotietraject. Door mijn liefde voor de psychologie heb 

ik uiteindelijk de patiëntveiligheidsgroep verlaten, maar ik heb me door jou zeer 

gesteund gevoeld, altijd prettig samen gewerkt en vind het erg bijzonder dat je nu in 

mijn promotiecommissie zit. Het voelt alsof de cirkel zo weer rond is. Dank voor al je 

steun. 

Graag wil ik alle co-auteurs bedanken die hebben bijgedragen aan het tot stand komen 

van de manuscripten in dit proefschrift en die mogelijkheden hebben geboden tot het 

uitvoeren van onderzoek op hun locaties. Dank voor jullie inzet, jullie waardevolle 

commentaar op de manuscripten en de prettige samenwerking. Dr. Birgit Lissenberg-

Witte, jou wil ik in het bijzonder noemen. Dank voor al je hulp bij de statistische 

vragen/perikelen in mijn artikelen. Je bent een enorme vraagbaak gebleken. Waar ik 

soms door de bomen het bos niet zag was jij er met wijze raad en oplossingen. 

Mijn dank gaat ook uit naar de zorgprofessionals die tijd hebben willen vrijmaken in hun 

drukke werkschema’s om mee te werken aan de onderzoeken in dit proefschrift. Met 
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name de ‘cognitive walkthroughs’ namen veel tijd in beslag, hartelijk dank voor jullie 

geduld hiervoor! Ook de artsen en verpleegkundigen van het Leids Universitair Medisch 

Centrum en het Maastricht Universitair Medisch Centrum wil ik hartelijk danken voor 

alle moeite die zij hebben gedaan voor de inclusie van het haalbaarheidsonderzoek en 

de interviews die zij na afloop bij de deelnemers hebben afgenomen. Hartelijk dank 

aan jullie allen voor jullie enthousiasme en inzet!

Mijn kamergenootjes, Femke Jansen, Annette van Nieuwenhuizen, Anne-Marie 

Krebber, Ingrid Cnossen en Marieke de Bruijn, dank voor de gezelligheid in de kamer, 

de afleiding (het kuiken PIEP J) en grote lol die ervoor zorgde dat we de moed niet 

lieten zakken en daarna allemaal weer vol goede moed aan het werk gingen. Femke, jij 

begon bij de onderzoeksgroep als onderzoeksassistent op het haalbaarheidsonderzoek 

van Oncokompas. Het was al snel duidelijk dat je veel meer in je mars had, en 

inmiddels ben je dan ook al gepromoveerd! Naast de gezelligheid heb je me ook 

enorm geholpen bij de OQ data en kon ik voor SPSS vragen altijd bij je terecht, 

ontzettend dank daarvoor. Ik vind het een enorme eer dat je mijn paranimf wilt zijn! 

Laura Korsten, we hebben nooit bij elkaar op de kamer gezeten, maar toch was het 

altijd gezellig en was je altijd geïnteresseerd in mij en het onderzoek tijdens o.a. de 

lunch of andere momenten, dankjewel hiervoor, en voor je hulp met al mijn vragen 

over tumor stadia! 

Inge Braspenning en Heleen Melissant, heel veel dank voor het analyseren van de 

usability uitkomsten. Mede door jullie is dit proefschrift een compleet verhaal 

geworden. 

Sandra Biemans, jij mag natuurlijk niet ontbreken in dit dankwoord! Naast al je hulp in 

de afwikkelfase van het proefschrift, wil ik je nog veel meer bedanken voor al je morele 

ondersteuning. Jouw bezoekjes bij ons op de kamer vond ik altijd super gezellig, een 

mooie tijd om te reflecteren en na te denken over het hoe en waarom van sommige 

gebeurtenissen in het leven, om daarna met nieuwe inzichten weer aan de slag te gaan.  

Ton Houffelaar, dank voor je hulp bij het verzamelen van alle OQ 

data. Ook met vragen omtrent vastlopende computers en mysterieuze 

snelkoppelingen naar internet kon ik altijd bij je terecht. Dank hiervoor! 

Nynke Dijkstra en Loanne Kliphuis, dank voor jullie hulp bij de dataverzameling 
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van het behoeftenartikel en de cognitive walkthroughs. Loanne, stad en land zijn we 

afgereisd om alle patiënten te interviewen, ik vond onze tripjes altijd erg gezellig. 

Nynke, ondanks regelmatige technische tegenslag bij de cognitive walkthroughs gaf je 

niet op en bleef je ervoor gaan. Dankjewel voor al je inzet en hulp, ik heb een leuke 

tijd met je gehad! 

Collega’s van het NIVEL/VUmc, met jullie begon mijn onderzoeksloopbaan die 

uiteindelijk uitgemond is in dit proefschrift. Olga Damman en Hanneke Merten, jullie 

heb ik ook na mijn NIVEL periode nog regelmatig gezien tijdens gezellige lunches of 

lunchwandelingen, wat ik altijd zeer gezellig vond. De waarheid van gedeelde smart 

is halve smart bleek maar eens te meer tijdens deze lunches. Dank voor alle fijne 

afleiding en rustmomenten in de soms hectische dagen. 

Collega’s van het Zaans Medisch Centrum, jullie waren altijd geïnteresseerd hoe het 

met mijn proefschrift verliep, en werken bij en met jullie was een welkome afleiding 

om even niet met onderzoek bezig te zijn. Hester Klooster, Mark van der Meer, Femke 

Boonekamp, Anne Oggel, Marthe Marsman, Yvonne Crandel, Marijke Beukers en 

Debbie Gimbel, lieve secretaresses Rina, Yvonne en Christel, ik heb een ontzettend fijne 

tijd bij jullie gehad en kijk er met veel plezier op terug. Jullie maakten de combinatie 

promoveren en GZ-opleiding leuk en draaglijk! Ik heb veel van jullie geleerd!

Mijn dank gaat ook uit naar mijn collega’s van Detentiecentrum Schiphol. Orquídea 

Romero Hernandez-Evers, Gert Nijeboer en Dirk Ploem, oud-collega’s Evie Hogervorst, 

Maily Dundas en Sander de Kuiper, en Monique de Bont, dank voor jullie interesse en 

jullie steun bij de laatste loodjes van het afronden van mijn proefschrift. 

Alle lieve vrienden, de combinatie van een promotietraject en de GZ-opleiding (in 

combinatie met het krijgen van twee kinderen) is niet ideaal voor het onderhouden van 

vriendschappen. Dank dat jullie hier begrip voor hadden en me zijn blijven steunen! 

Esther en Catherine, wat zou dit voor een dankwoord zijn zonder vermelding van jullie 

erin (J), dank voor alle gezelligheid tijdens onze dinnerdates, voor de bemoedigende 

woorden, wijze raad, en vooral onvoorwaardelijke steun. Sjennie Daelmans, bij mijn 

start als onderzoeksassistent kwamen we samen op de kamer te zitten. Ik kijk terug op 

een super gezellige tijd; ik vond het altijd een plezier om naar mijn werk te gaan, en 

vind het super dat we nu nog steeds vriendinnen zijn, ondanks dat onze werkwegen 
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jaren geleden al gescheiden zijn. Debby Heijmel (en Tim), we go waaaay back J. 

Thanks voor de mental support, opbouwende woorden en positieve berichtjes op 

momenten die ertoe deden. Iris van Asch, we kennen elkaar al zo lang, hebben zo veel 

dezelfde dingen voor onze kiezen gekregen. Dank voor alle down-to-earth gesprekken 

die eraan hebben bijgedragen dat ik niet doorgedraaid ben. Ik hoop dat we elkaar nog 

veel blijven zien. Izabela Krzyzewska, lieve Iza, we zaten in vergelijkbare (promotie)

schuitjes. Altijd konden we onze promotie/werkperikelen met elkaar delen, en buiten 

dat nog veel meer. Mijn proefschrift is nu af, en you’re next! Want er komt echt een 

einde aan! Ik kijk uit naar veel meer gezellige afspraken nu ik niet meer druk ben met 

100 dingen tegelijkertijd. Sarita Sanches, voor jou geldt hetzelfde! Een proefschrift kan 

eindeloos duren maar de gezellige etentjes en stoom af kunnen blazen bij elkaar heeft 

mij enorm geholpen. Ik kijk ernaar uit om binnenkort bij jouw verdediging te zijn! 

Ik heb er alle vertrouwen in dat die niet lang meer op zich zal laten wachten. Marco 

en de andere calskakkers Laura, Marloes en Susanne, dank voor de afleiding in onze 

gezellige uitjes. Ook al kon ik niet altijd mee, het proefschrift is nu echt af dus vanaf 

nu ben ik altijd van de partij! 

Lieve familie, Jaro, Robin en Janine, dank voor jullie interesse en steun tijdens de 

afgelopen jaren. Hopelijk is nu voor iedereen duidelijk waar ik nu eigenlijk precies 

mee bezig ben geweest J. 

Mama en papa, dank voor jullie geloof en vertrouwen in mij en de steunende woorden 

wanneer ik dat nodig had. Mam, jouw inzet voor mij en ons gezin is onmiskenbaar, 

dank voor alle momenten dat je hebt op willen passen op Samih en Isra zodat er 

tenminste een beetje vaart in het afronden van mijn proefschrift bleef zitten. Hedwig, 

lieve zus, jouw onvoorwaardelijke optimisme, doortastendheid en focus bewonder ik, 

en waardeer ik enorm. Fijn dat je me wilt bijstaan op het podium als mijn paranimf! 

Thijs, zonder jou was dit proefschrift niet zo mooi geworden als het geworden is. Dank 

voor al je hulp met de opmaak en de mooie omslag. 

En last but not least, lieve Fesih, als ik iemand dank verschuldigd ben is het wel aan 

jou. Dank voor al je steun, en al je liefde. De combinatie van een GZ-opleiding, 

een promotietraject en het krijgen van de twee liefste kinderen van de wereld is 

geen gouden combinatie en je hebt daarom nogal wat te stellen met me gehad, op 

momenten dat ik wéér aan dat proefschrift moest gaan zitten, dingen langs me heen 
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gingen of ik me als een kip zonder kop wat gestresst door het huis bewoog. Dank voor 

je onvoorwaardelijke vertrouwen en geloof in mij. 

Samih en Isra, jullie zijn mijn leven. Door jullie wordt me iedere dag weer duidelijk 

waar het uiteindelijk allemaal echt om gaat. Ik hou van jullie en ben dolblij dat er nu 

niets meer is dat in de weg staat van alle tijd die ik met jullie wil doorbrengen.

Het schrijven van een proefschrift is een rollercoaster met ups en downs, maar gelukkig 

ook met een einde. Derhalve maak ik graag gebruik van de woorden van M. Vasalis om 

dit proefschrift te besluiten: 

‘Het werd, het was, het is gedaan’. 
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