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Dankwoord
Met veel plezier heb ik de afgelopen vier jaar aan dit proefschrift gewerkt. 
Meestal kent het schrijven van een proefschrift vele pieken en dalen, maar geluk-
kig ging het voor mijn gevoel meestal bergopwaarts. Uiteraard was dit nooit 
gelukt zonder de steun, aanmoediging en het vertrouwen van velen. Ik wil dan 
ook iedereen bedanken die zich heeft ingezet om dit proefschrift tot een goed 
einde te brengen. Graag bedank ik een aantal mensen in het bijzonder.

Allereerst wil ik alle retinoblastoom overlevers, die bereid waren mee te werken 
aan het onderzoek, hartelijk bedanken. Velen van u heb ik telefonisch gespro-
ken, andere hebben mij op de retinoblastoom spreekuren gezien, maar bovenal 
kennen jullie mij van de brieven waarin u gevraagd werd de bijgevoegde vragen-
lijst in te vullen. En dat deed u in groten getale! Nogmaals bedankt!

Uiteraard gaat mijn dank uit naar de beide promotoren prof.dr.ir. F.E. van 
Leeuwen en prof.dr. P.J. Ringens en co-promotoren dr. A.C. Moll en prof.dr. 
S.M. Imhof.
Floor, jouw enorme enthousiasme, uithoudings- en doorzettingsvermogen 
werkten enorm aanstekelijk. Keer op keer borrelde het enthousiasme weer in mij 
op na een bespreking of nadat jij je kritische blik op een manuscript had gewor-
pen. Verder bewonder ik je enorme vakinhoudelijke kennis, waar ik dankbaar 
gebruik van heb mogen maken. Ik wil je voor alles bedanken en ik vind het een 
eer dat ik bij jou mag promoveren!
Professor Ringens, uw gedrevenheid en precisie heb ik altijd erg gewaardeerd. 
En ondanks uw drukke agenda, was u meestal de eerste die mijn manuscripten 
had voorzien van commentaar. U bent taalkundig altijd heel scherp en daar heb 
ik veel van mogen leren. Ik wil u dan ook hartelijk bedanken voor alles!
Annette, samen met Michiel heb je mij aangenomen als onderzoeks-assistent 
op dit project. Ik vergeet nooit meer dat jij mij in mijn eerste werkweek vroeg 
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wat ik er van vond om als promovenda op dit project verder te gaan. Mijn ant-
woord daarop moge inmiddels duidelijk zijn. Ik heb veel bewondering voor je 
gedrevenheid als retinoblastoom specialist en epidemioloog. Ik ben blij dat ik 
altijd welkom was bij de retinoblastoom spreekuren en heb daardoor klinisch 
heel veel van jou mogen leren. Van jou heb ik geleerd het aangename met 
het noodzakelijke te combineren. Hartelijk dank voor de kans die je mij hebt 
gegeven!
Saskia, jouw betrokkenheid en klinische expertise heb ik enorm gewaardeerd. 
Ook dankzij jou ben ik naast gezondheidswetenschapper en epidemioloog 
inmiddels ook een ‘retinoblastomoloog’ geworden. Sinds het begin van 2009 
heb je het VU medisch centrum verlaten en ben je hoofd van de afdeling 
oogheelkunde in het Universitair Medisch Centrum Utrecht geworden. Ik wens 
je heel veel succes met deze nieuwe uitdaging. Bedankt voor alles!

Speciale dank ben ik verschuldigd aan Michiel de Boer. Michiel, als jij niet 
een hele leuke baan aangeboden had gekregen op de universiteit, had ik dit 
geweldige onderzoek nooit kunnen overnemen! Bedankt ook voor het monster-
lijke karwei om het protocol goedgekeurd te krijgen bij de Medisch Ethische 
Toetsingscommissie van het VU medisch centrum. Ook ben ik erg blij dat je 
nog een jaar in deeltijd betrokken was bij het onderzoek en altijd bereidt was 
mee te denken. 

Graag wil ik de overige co-auteurs bedanken voor hun inzet en expertise op ver-
schillende gebieden: Charlotte Dommering, bedankt voor de gezellige gesprek-
ken, nuttige vergaderingen en niet te vergeten jouw kennis inzake het RB1 gen. 
Ik heb veel van jou mogen leren. Heel veel succes met jouw promotie! Michael 
Schaapveld, bedankt voor het meedenken en je hulp met het multivariabele 
Cox regressie model met een tijdsafhankelijke covariabele bij het derde primaire 
tumoren artikel. Arjenne Kors, het is fijn dat je met ons mee hebt gedacht bij 
IVF en het derde primaire tumoren artikel. Annemieke van der Hout, bedankt 
voor alle DNA uitslagen en je kennis op het gebied van de genetica.

Aangezien retinoblastoom vroeger niet in één specialistisch centrum werd 
behandeld wil ik alle oogartsen, die hebben geholpen met goedkeuring van het 
protocol en het ondertekenen van de brieven, hartelijk bedanken. In willekeurige 
volgorde: prof.dr. M.P. Mourits, prof.dr. J.E.E. Keunen, prof.dr. J.M.M. 
Hooymans, drs. B.A.E. van der Pol, prof.dr. N.E. Schalij-Delfos, prof.dr. F. 
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Hendrikse, prof.dr. J.S. Stilma, drs. J.T.H.N. de Faber, dr. H.G.A. Bouman, 
drs. J.M. den Boon, drs. C.M. Hindaal, drs. G. van Lantschoot, drs. D. van der 
Feltz van der Sloot, dr. L.R.H.M. Schurmans, dr. J.P. Flipse, drs. P.L. Fritsche, 
drs. M.B. Asjes, drs. P. Tutein Nolthenius, dr. C.E. van Nouhuys en wijlen drs. 
C.A.M. van Gool mijn hartelijk dank voor jullie inspanning!

De leden van de leescommissie wil ik bedanken voor het kritisch doorlezen en 
beoordelen van het proefschrift: prof.dr. L.A.L.M. Kiemeney, prof.dr. J.E.E. 
Keunen, prof.dr. E.J. Meijers-Heijboer, prof.dr. G.J.L. Kaspers en prof.dr. 
J.W.W. Coebergh. Hartelijk dank ook voor de positieve reacties, aanvullende 
suggesties en de bereidheid om hierover van gedachten te wisselen tijdens de 
verdediging. Dr. E. van Dulmen-den Broeder, Eline bedankt dat jij plaats wil 
nemen in de commissie tijdens mijn verdediging.

Graag wil ik alle collega’s van de afdeling oogheelkunde hartelijk bedanken voor 
hun belangstelling. Vooral mijn (ex-)collega onderzoekers: Michiel, Jennifer, 
Ruth, Maaike, Janna, Marloes, Hata, Fleur, Hilde, Manon, Nanouck en Eric 
wil ik bedanken voor hun gezelligheid, adviezen en steun. Jennifer, samen met 
jou heb ik veel leed en plezier op het gebied van retinoblastoom mogen mee-
maken. Bedankt voor jouw optimisme, steun en niet te vergeten de gezelligheid 
tijdens de lunches en op de congressen. Ik ben dan ook erg blij dat je tijdens de 
verdediging naast mij staat. Ruth, ik ben blij dat ik alle ins en outs van het pro-
moveren met jou heb kunnen bespreken. Bedankt voor alle gezelligheid, steun 
en adviezen in de afgelopen jaren. Ik vind het erg fijn dat je mij ook tijdens 
de verdediging bijstaat. Janna, we hebben elkaar vaak van het werk gehouden 
om even bij te kletsen. Bedankt voor de leuke gesprekken, discussies en niet te 
vergeten de overheerlijke zelfgemaakte appeltaart met noten en amandelspijs. 
Heel veel succes met het analyseren en opschrijven van de resultaten. Marloes, 
ook jij gaat binnenkort promoveren. Heel veel succes en ik weet zeker dat je een 
hele goede oogarts gaat worden. Hata, heel veel succes met je onderzoek en ook 
jij zal een hele goede oogarts gaan worden. Natuurlijk wil ik ook het secretari-
aat, Nanja, Joke en Annie, hartelijk bedanken voor het aannemen van de vele 
telefoontjes voor mijn onderzoek en de gezellige koffiepauzes (al waren deze 
wat minder frequent op 1F dan op 4A). Hans, als ‘manusje van alles’ ben je 
onmisbaar op de afdeling. Bij jou kwamen de verwijderde ogen met retinoblas-
toom terecht waar jij vervolgens coupes voor sneed voor de pathologie. Bedankt 
dat ik met jou mee mocht kijken. 
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Alle andere collega’s van het retinoblastoom team, artsen, onderzoekers en ver-
pleegkundigen wil ik hartelijk bedanken voor jullie interesse en gezelligheid. De 
congressen in Siena, Strasbourg en Cambridge waren een goed voorbeeld van 
‘het nuttige met het aangename combineren’. Gerda en Annelies, bedankt voor 
de gezelligheid tijdens de narcose spreekuren. Ik zal de donderdag ochtenden 
erg gaan missen, maar toch echt niet die verschrikkelijke ‘smurfen’ pakken. 
Machteld, ik wens je enorm veel succes als ‘nieuwe’ retinoblastoomspecialist.
Firazia en Berber, heel veel succes met jullie onderzoeken! Ik ben benieuwd naar 
de uitkomsten. Pim, jij bent het bewijs dat ook mannen twee dingen tegelijk 
kunnen doen. Heel veel succes met je opleiding tot radioloog én het afronden 
van je proefschrift.

Ook de collega’s van de afdeling Psychosociaal Onderzoek en Epidemiologie wil 
ik erg bedanken voor hun gastvrijheid, collegialiteit en belangstelling. Helaas 
was ik maar één dag in de week op jullie afdeling aanwezig, maar ik heb erg 
veel mogen leren van de wekelijkse epi-besprekingen. Willem, bedankt voor het 
gebruik van het persoonjaren-programma en de aanpassingen die je speciaal 
voor mij hebt gemaakt! Marieke, bedankt dat je mij op weg hebt geholpen met 
de competing risk analyses. Sandra, ik vond het erg gezellig bij jou op de kamer. 
Bedankt voor al je hulp en het delen van de promotie perikelen. Janneke en Anouk, 
ook jullie gaan binnenkort voor de bijl. Heel veel succes met de laatste loodjes! 

Natuurlijk wil ik al mijn vrienden en (schoon)familie bedanken voor hun 
belangstelling. Het was niet voor iedereen even makkelijk om voor te stellen wat 
een promotieonderzoek nu eigenlijk in hield, maar één ding staat vast: het is af! 
Loes en Sabrina, bedankt voor de leuke en gezellige uitjes. Ik ben er nu alweer 
zin in, hebben we al een datum? Meiden van CV vur mekoar, dit jaar ben ik er 
alle dagen weer bij! Bastiaan en Kasper, bedankt voor de nodige ontspanning 
tijdens de gezellige etentjes en spelletjes. Mijn ouders wil ik bedanken voor hun 
onvoorwaardelijke steun en de kansen die ze mij hebben geboden. 

Lieve Roy, bedankt dat jij altijd mee bent gegaan naar de buitenlandse congres-
sen, waar jij vaak de enige man tussen de dames was (maar dat vond je helemaal 
niet erg). Bovenal bedankt voor al je liefde, steun en aanmoedigingen. Ik hou 
van je!

Tamara
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Curriculum Vitae
Tamara Marees werd op 11 november 1981 geboren in Putten. 
In 2000 haalde zij haar VWO-diploma aan het Christelijk College Groevenbeek 
te Ermelo. Vervolgens is zij Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van 
Maastricht gaan studeren, met als afstudeerrichting bewegingswetenschappen. 
Tijdens haar studie heeft zij een aantal keuze vakken gevolgd aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam. Tijdens het laatste jaar van haar studie schreef zij 
haar afstudeerscriptie bij dr. W. van Lankveld met de titel: “Fibromyalgie: 
Effectiviteit fysiotherapeutisch deel van groepsprogramma Sint Maartenskliniek 
op de conditie”. Eind 2004 studeerde zij af. In september 2005 is zij begonnen 
als onderzoeksassistent op de afdeling oogheelkunde van het VU medisch 
centrum te Amsterdam. Sinds februari 2006 begon zij officieel als promovenda 
op hetzelfde onderzoek over tweede primaire tumoren na erfelijk retinoblastoom. 
Tijdens deze periode volgde zij de postdoctorale opleiding tot Epidemioloog.
Vanaf december 2009 is zij werkzaam op de afdeling Epidemiologie, Biostatistiek 
en HTA van het UMC St Radboud.


