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een proefschrift schrijven doe je niet alleen. hieronder wil ik graag de mensen die in 
meer of mindere mate betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit proefschrift 
persoonlijk bedanken.

een bijzonder woord van dank voor de vrouwen die aan de hier beschreven studies 
hebben meegedaan. de enorme bereidheid en interesse waarmee zij hebben 
deelgenomen aan dit onderzoek geeft aan dat zij wetenschappelijk onderzoek vaak een 
warm hart toe dragen en was een enorm motiverende factor bij de totstandkoming van 
dit proefschrift.

Mijn dank gaat uit naar mijn promotor prof. dr. ir. f.e. van leeuwen en copromotor  
dr. M.a. rookus. floor, ik herinner mij nog goed ons telefoongesprek in 2004. schrijf 
maar een brief, zei je, en dat deed ik. Matti, niet lang daarna werd ik door jou gebeld dat 
ik als promovenda kon beginnen op het geo-hebon project. ik ben jullie, laura daarbij 
niet vergetend, daarvoor nog steeds dankbaar. floor, jouw grenzeloze interesse en  
je enorme kennis van de literatuur bewonder ik enorm. bedankt voor je begeleiding, 
je inspirerende bevlogenheid, snelle commentaar op de vele stukken (zeker in de laatste 
periode) en voor af en toe een pragmatische blik. ik heb veel van je geleerd! Matti, jij 
bent een fantastische begeleidster. ik heb een enorme bewondering voor het feit dat je 
zaken altijd tot in detail met volle concentratie aandacht kan geven, hoeveel mensen 
ook tegelijk jouw aandacht vragen. ook van jou heb ik heel veel geleerd, vooral ook 
om de tijd voor zaken te nemen en niet te snel te willen gaan. de momenten dat je 
toch echt even geen tijd voor me had zijn écht op één hand te tellen. ook voor niet-
werkgerelateerde zaken kon ik bij je terecht. bedankt!

de leden van de promotiecommissie wil ik bedanken voor het kritisch doorlezen en 
beoordelen van mijn proefschrift: prof. dr. hanne Meijers-heijboer, prof. dr. bart 
kiemeney, prof. dr. Martina cornel, prof. dr. doug easton, dr. laura van ’t veer en  
dr. nicola russell.

een speciaal woord van dank gaat daarbij uit naar laura. laura, jij nam mij in 2002 aan 
als onderzoeksassistente. na een jaartje vertrok ik naar Maastricht, maar na bijna twee 
jaar kwam ik weer terug. niet direct onder jouw vleugels maar zijdelings hield je me 
volgens mij altijd in de gaten. bedankt voor de mogelijkheden die je me gegeven hebt 
en voor je bijdrage in de jaarlijkse begeleidingscommissiebijeenkomsten. ik vind het 
ontzettend leuk om je in mijn promotiecommissie te hebben!

Prof. dr. easton, dear doug, it is an honour to have you on my committee. thank you 
very much for reviewing my thesis and your presence during the ceremony, especially 
because it is primarily in dutch.

dankwoord
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alle klinisch genetici en genetisch consulenten die hun medewerking verleenden aan  
het geo-hebon project wil ik heel hartelijk bedanken.

i would like to thank the international collaborators of the gene-rad-risk study for 
the opportunity they have given me. furthermore, i would especially like to thank ausra 
kesminiene, susan Peock and debra frost for the wonderful collaboration and their 
(quick!) response to all my questions and e-mails.

Jos, als twee onbekenden zaten wij vorig jaar samen in de auto naar italië, inclusief 
chocomel en broodjes met gekookte gelderse worst! wie had ooit gedacht dat jij mijn 
proefschrift zou vormgeven? Je hebt het volgens mij niet gemakkelijk gehad met ‘de 
wetenschap’ en al haar eisen. ik wil je heel erg bedanken voor het fantastische werk dat 
je geleverd hebt! ‘goed hoor’!

tot slot een woord van dank voor mijn dierbaren. Pap en mam, bedankt voor jullie 
onvoorwaardelijke steun. ik vind het geweldig dat jullie van jullie droom werkelijkheid 
hebben gemaakt. het is ver weg maar jullie zijn altijd dichtbij. Mam, dit boekje is 
natuurlijk ook een beetje voor jou. broers, schoonzussen en neefjes: bedankt voor de 
broodnodige afleiding af en toe. Marije, bedankt dat je al jaren een van mijn allerbeste 
vriendinnetjes bent! Jij kent me het langst en als een van de besten. Je bent er wanneer 
ik je nodig heb en het is altijd gezellig als we samen zijn. ik vind het dan ook heel fijn 
dat je mijn paranimf bent! chantal, ik ken je nu ruim 3 jaar maar we hebben samen al 
zoveel meegemaakt. we zijn vooral veel samen op reis geweest natuurlijk! ik hoop dat 
er nog vele reisjes zullen volgen. bedankt voor je steun en vooral voor alle gezellige 
en lachwekkende momenten (‘move forward everybody’!). hilda, carolien en regina, 
vriendinnen in hetzelfde ‘promovendi-schuitje’. hilda, je hebt nog even maar je gaat 
als een speer, hou vol! bedankt voor je luisterend oor en de gezellige en feestelijke 
momenten samen. carolien en regina, bedankt voor de gezellige jaarlijkse sauna-
uitjes (met Marije), laten we dat volhouden. ik wens jullie alle drie veel succes met het 
afronden van jullie boekjes.

fetze, allerliefste, woorden schieten tekort om te zeggen wat jij voor mij betekent.  
ik heb je leren kennen in zo’n beetje de drukste periode uit mijn leven maar je had er alle 
begrip voor en je gaf me tijd, steun en – heel belangrijk - een relativerende (friese?) blik. 
Je zorgde er natuurlijk ook voor dat ik niet al te vaak in het weekend werkte. nu gaan we 
eerst samen genieten van onze vakantie. ik verheug me daarop en op nog veel meer!

d a n k w o o r d

de leden van mijn begeleidingscommissie wil ik bedanken voor hun bijdrage aan het 
bewaken van de voortgang van mijn promotieonderzoek: neil aaronson, senno verhoef, 
laura van ’t veer, nicola russell en hester oldenburg.

heel belangrijk voor mij waren mijn twee ‘vaste’ kamergenoten: Peggy en Martijn. 
Peggy, vanaf het begin af aan zat het goed tussen ons. we hebben lang samengewerkt 
aan het project en je vertrek, eerder dan gepland, was wel even een schok. het contact 
bleef en ook de bMi paper kwam uiteindelijk toch nog af. bedankt voor je collegialiteit, 
(brabantse) gezelligheid en vriendschap. Zonder jou was dit proefschrift er niet geweest. 
dit feestje is daarom zeker ook een beetje voor jou! Martijn, na een paar maanden alleen 
te hebben gezeten kwam jij bij mij op de kamer. een kamergenoot als Peggy vervangen 
is in meerdere opzichten moeilijk want met wie moest ik nu praten over mijn favoriete 
ziekenhuis serie en schoenen...gelukkig begeef jij je al langer in ‘vrouwelijke kringen’ 
en weet je precies wanneer ik iets nieuws aan heb (hoewel, precies...meer ongeveer, 
maar het is ook lastig...)! gedurende de drukste periode uit mijn promotietijd was jij de 
kamergenoot die ik nodig had. bedankt voor de gezelligheid, je steun, de eet- snoep- en 
bak-praat en -acties (submit-brownie, afwijs-cake, accepted-taart, slecht-nieuws-drop, 
goed-nieuws-snoep; het is een wonder dat we niet enorm dik zijn...), je luisterend oor en 
je pesterijtjes. bedankt dat je mijn paranimf wilt zijn.

de onderzoeksassistenten van het geo-hebon project wil ik bedanken voor de enorme 
klus die zij geklaard hebben met het verzamelen van data van duizenden vrouwen en 
mannen. Zonder hun werk was dit proefschrift er niet gekomen. in het bijzonder bedank 
ik esther, Josette, Monica en nandy. esther, bedankt voor je long-distance werk èn 
support. het was heel erg fijn om af en toe ook niet-werkgerelateerde zaken met jou 
door te nemen aan de telefoon. dank daarvoor! Josette, bedankt voor alle gezellige 
uurtjes op de tennisbaan en daarbuiten! Monica en nandy, ook jullie bedankt voor de 
fijne samenwerking. fantastisch dat jullie allebei genetisch consulent zijn geworden!
ook de diverse invoermedewerkers wil ik bedanken: frederieke, anne en Joyce. 
ook jullie werk was onmisbaar. bedankt voor ‘de klusjes’ en de gezelligheid. frederieke, 
ofwel fre-P.a.8.a (sorry, het moest er toch in...), bedankt voor de gezellige en af en toe 
hilarische koffieleut-momentjes en veel succes met je studie!
de geo-studenten wil ik bedanken voor hun bijdrage en betrokkenheid: renée, Monique, 
Joost, truus en alice. renée, super dat je op 2 papers co-auteur bent. ik vind het erg leuk 
dat je zelf ook promovenda bent geworden. over een tijdje sta jij hier ook! 

alle collega’s en ex-collega’s van de Psoe, bedankt voor jullie betrokkenheid, feedback 
en gezelligheid. dit laatste vooral tijdens de lunchpauzes die ik in het laatste jaar wel 
erg vaak oversloeg, ik weet het.... thea, bedankt voor al je hulp met access, allerhande 
computer (muis!) zaken en het testing bias verhaal. sandra, bedankt voor je luisterend 
oor en je bereidheid om te allen tijde mijn (honderd?) promotievragen te beantwoorden! 
Janneke en richard: veel succes met het afronden van jullie proefschriften. ik ben ervan 
overtuigd dat ook jullie hier straks staan!
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