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List of abbreviations

A1

3D three-dimensional

ALARA as low as reasonably achievable

ALTR adverse local soft tissue reactions

ALVAL aseptic lymphocytic vasculitis-associated lesions

ARMD adverse reactions to metal debris

ASR articular surface replacement

BHR Birmingham hip resurfacing

BMD bone mineral density

BMI body mass index

CI confidence interval

CNR contrast-to-noise ratio

Co cobalt

Cr chromium

CT computed tomography

CTDI computed tomography dose index

DICOM digital imaging and communications

DEXA dual-energy x-ray absorptiometry

FAI femoro-acetabular impingement

FBP filtered back-projection

FOV field of view

HA hip atroplasties

HRA hip resurfacing artroplasties

HU Hounsfield unit

ICC intra-class correlation coefficient

IMR iterative Model based Reconstruction

MAR metal artefact reduction

MARS metal artefact reduction sequences

MAVRIC multiple acquisition variable-resonance image combination

MDCT multi detector computed tomography

MBIR model-based iterative reconstruction

MIS mini-incision surgery

MoM metal-on-metal

MoP metal-on-polyethylene

MR magnetic resonance

MRI magnetic resonance imaging

NA not available

NICE National Institute for Health and Clinical Excellence

OA osteoarthrosis

O-MAR orthopedic metal artefact reduction post-processing protocol
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PET photon emission tomography

PLBMD phantomless bone mineral density

ROI regions-of-interests

RCT randomised controlled trial

SD standard deviation

SEMAC slice encoding for metal artifact correction

SPECT single photon emission computed tomography

THA total hip artroplasties

THR total hip replacement

US ultrasound

WED water-equivalent diameter
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enorm waardevol gebleken. We hebben het grotendeels aan jou te danken dat we een 

radiologie afdeling hebben met zoveel state-of-the art apparatuur. Jij stond aan de ba-

sis van het research partnerschap tussen de afdeling Radiologie en Philips. Jij bent het 

elke keer geweest die ad hoc de noodzakelijke oplossingen wist te bedenken in tijd, 

logistiek en financiële middelen om de onderzoekspatiënten een plek te geven binnen 

onze productieomgeving. Je uitmuntende Excel kwaliteiten leveren de noodzakelijke 

informatie waarmee we gefundeerd onze beslissingen kunnen nemen. Los daarvan heb 

je een groot menselijk inzicht in ieders kwaliteiten gekoppeld aan een groot gevoel 

van rechtvaardigheid. Hiermee geef je individuen de kans om te excelleren. Je poli-

tieke bestuurlijke eigenschappen hebben de transformatie van onze afdeling mogelijk 

gemaakt. Ideeën pakken beter uit na een of twee “van der Worp” iteraties.

Edwin Rozeman, Egbert Broers en Coen van Delden

Edwin jij was de eerste manager die ik ontmoette toen ik startte in Zwolle. Jij hebt 

ondersteuning geboden en gefaciliteerd om te starten met research in Zwolle. Ik heb 

je goed gehoord toen je zei dat we het onderzoek op de Radiologie in Isala moesten 

verankeren in het collectieve geheugen. Ik heb getracht dit vorm gegeven door alle 

echelons binnen onze afdeling bij het doen van onderzoek te betrekken. Egbert, samen 

hebben we na het vertrek van Edwin MR HIFU en IMR weten te implementeren op onze 

afdeling en daarmee hebben we onderzoek doen binnen het partnerschap met Philips 

op onze afdeling geconsolideerd. Coen, ik kan je transparante en terugkoppelende 

manier van werken enorm waarderen. Daarmee kunnen we temporiseren en zaken 

goed en snel voor elkaar krijgen.

Jochen van Osch en Jorn van Dalen

Jullie zijn klinisch fysici die midden in de dagelijkse radiologische en nucleair ge-

neeskundige praktijk staan en volop meedoen in onze researchambities en die zelfs 

aanwakkeren. We delen een gezamenlijke toekomstvisie. Aanvankelijk gestart met 

Jorn ben ik gaandeweg steeds meer samen gaan werken met Jochen en onze stijl van 

“last-minute” acties die inmiddels gepaard gaan met salades en Sushi werpt nog steeds 

vruchten af. Ik vind het ongelofelijk plezierig samenwerken, maar bovenal leer ik enorm 

veel van jullie. Jullie participatie binnen de opleiding is ook het neusje van de zalm.

Laboranten Radiologie Isala

Jullie zijn de drijvende motor van onze afdeling. Zonder jullie allen waren er geen 

beelden om te beoordelen. Ik bewonder hoe jullie de combinatie van zorg voor de pa-
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tiënt altijd weer op goede en verantwoorde wijze weten te combineren met de steeds 

strengere productie- en kwaliteitsnormen. De Zwolse nuchtere mentaliteit van: “Niet 

praten maar doen!” gecombineerd met bescheidenheid spreekt mij enorm aan.

Gesubspecialiseerde echo-laboranten

Albert Kanis, Berto de Graaf, Coby Meijerink, Ellis Koenjer, Esther Visser- Punter, Evelien 

Arentsen, Janny Grolleman-Broek, Jolanda Roord-Huitink, Josine Bergman-ten Caat, 

Klarieke Hop- Drost, Linda Jagt, Madelon Bruggemann-Gaasbeek, Michael Knippenberg 

van, Mireille Pot, Moniek Haye-Velthuis, Monique Zwanepol, Piet van der Veen, Reinier 

van der Vegt, Wietze vd Galiën en Zwanet Muis

Dank voor alle hulp bij het verrichten van de diagnostische echografische onderzoe-

ken gecombineerd met histologische biopten van het aangedane heupgewrichtskapsel. 

Jullie flexibiliteit en verantwoordelijkheidsgevoel maken het plezierig om met jullie 

samen te werken, maar geeft bovenal energie!

Mijn speciale dank gaat uit naar Irma Dartel-Ogink, operationeel leidinggevende 

echografie voor al haar inzet om de echo afdeling zo goed te laten werken. Onze sa-

menwerking is me erg dierbaar en ik weet zeker dat we ons niveau van diagnostische 

performance kunnen uitbouwen door nieuwe innovatieve echo-technieken te imple-

menteren in ons dagelijks werkpatroon.

Gesubspecialiseerde CT-laboranten

Astrid Noorman-Potman, Daniëlle Schutte, Davina Meijer, Esther Lindeboom-Luyckx, 

Floris Hendriks, Gerard Couperus, Gieneke Slurink, Greet Meier, Jannet Ekkelkamp-

Nijenhuis, Jelena v/d Dries-Wemmenhove, Johan Leeftink, Jojanneke Vlot-Masotto, 

Lynn Lipman-Ruitenberg, Marloes Renkema-Krijgsheld, Wendy Boer-Elgersma en 

Werner Paalman.

Heel veel dank voor niet alleen de grote hoeveelheid CT-scans die vervaardigd zijn 

bij het screenen van de patiënten, maar ook voor het verrichten van alle follow up 

scans. Dit was veel werk. Dank voor alle additionele fantoomplaatsingen, reconstructies 

en het toepassen van post processing software op bestaande datasets. Ik ben ervan 

overtuigd dat de dagelijks CT-werkprogramma’s de komende decades zullen evolueren 

in niet alleen scannen, maar steeds meer reconstrueren en kwantificeren.

Mijn speciale dank gaat uit naar Robbert Smit, operationeel leidinggevende CT, die 

altijd tijd vond om me behulpzaam te zijn als additionele metingen moesten worden 

verricht.

Gesubspecialiseerde MRI-laboranten

Aaron Noordstra, Erik Visscher, Evenita Polinder, Hein Eghuizen, Jack Hein, Jasper van 

der Bij, Jeffrey van Zanten, Lea Busweiler-Dickhof, Margreet ten Broeke- Bakker, Mari-
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anne Jorna, Monique Dekker, Nick Zegger, Paulien van Wilsem, Renske Faber en Tessa 

Smits.

Dank voor het vervaardigen van de goede MRI-scans van de heupen ondanks de 

aanwezigheid van metaalartefacten. De scans zijn zeer behulpzaam geweest bij het 

begrijpen van de relatie van de vochtcollecties rondom het heupgewricht met de 

totale heupprothese. Hierbij wil ik ook de kans nemen om jullie te danken voor jullie 

inzet voor de niet aflatende druk op de MRI “tuin”. Jullie blijven altijd professioneel. 

Dank voor het helpen van onze patiënten binnen de gestelde termijnen.

Overige Radiologie laboranten

Agnes Bruggeman-Temmink, Anneke de Goede, Anneke te Winkel, Annelies Hoekman, 

Astrid Haverkamp- Schooten, Dory T.J. Jager-Van Gerrevink, Elja vd Kolk, Ellen den Bra-

ber, Emmy Dekker-Kruithof, Erica Maat- Timmerman, Esther v. Ginkel- Huiskens, Esther 

van Lohuizen, Hanneke de Jager-Westerink, Harriet Smit-Tepper, Heleen Korterink-Van 

den Berg, Heleen Oosting, Ina Brinkhuis-v. Nieuwenhoven, Inge Schippers-Kampman, 

Jacquelien Kooistra-v Hartskamp, Jan Schaapman, Janet Tromp-van t Oever, Jantien Jon-

ker-Fikse, Jeanne-Marie Leferink-Foppele, Jet Michels-v/d Zweerde, Judith Kamphuis-

van Beek, Karen Bakker, Kitty A. Dijk van-Wapstra, Margriet Janssen-Kruidhof, Marian 

Kieft, Marietta Renes-vd Meent, Mariska Blasio-Wijnholds, Marjet Snijder, Mike Zegger, 

Monika Wolf, Nico Harke, Nikki Hendriks, Nienke Rozema-Krol, Ria Zandman-Koenjer, 

Rianne Euwema-Treurniet, Rudolf Onvlee, Tamara Frank-Ridderikhof, Tiny Oord-Sibma 

and Wil Kappert-Enserink

Jullie hebben heel veel conventionele opnames gemaakt voor Dr. Trial en deze 

werden trouw aan mijn verslagbakje toegevoegd. Daarmee hebben jullie me echt wel 

beziggehouden!

Mirjam van der Streek

Van het begin af aan kon ik het goed met je vinden. In de transformatie van onze afde-

ling was jij in het begin een welwillende katalysator. Jij hebt ervoor gezorgd dat de 

hele logistiek van de screening van zoveel patiënten met vele onderzoeken op een 

ordentelijke manier is verlopen. Je stond ook open voor nieuwe ontwikkelingen op 

CT-gebied. Ook op het gebied van de opleiding ben jij de persoon op wie we kunnen 

bouwen als het gaat om het aanleveren van de cijfers voor het Concilium Radiologicum 

en de RGS. Je hebt de directe radiologie verlaten, maar het is goed om te weten dat 

we nog steeds een beroep op je kunnen doen, al is het dan nu in de hoedanigheid van 

controller binnen de RVE ondersteunende specialismen in Isala.
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Gardi Bloemhof

Als opleidingsfunctionaris ligt je hart al langer bij opleiden en je hebt praktische zaken 

rondom research de laatste twee en een half jaar met groot natuurlijk gemak in je 

portfolio verwerkt. Sinds anderhalf jaar werken we ook samen in het implementeren 

van de opleiding Radiologie op onze afdeling waarbij je voortvarendheid zijn vruchten 

afwerpt. Ik waardeer je prettige manier van communiceren en je uitstekend afgestelde 

sensor voor allerhande gevoelige zaken. Onze samenwerking beschouw ik als een 

werkelijk kostbaar kleinood binnen onze afdeling.

Rianne Eilander

Lang geleden kreeg ik het advies van ons toenmalig dagelijks bestuur bestaande uit 

Henk Boelhouwers en Zwenneke Flach om mijn agenda maar eens door jou te laten 

beheren. Dat is een goede beslissing geweest. Je inspanningen aangaande manage-

ment rondom de opleiding maar ook het bewaken van de contacten binnen research 

zijn vruchtbaar.

Ingrid Nijholt

Ik leerde je voor het eerst kennen in de hoedanigheid van affiliatiecoördinator van de 

co-assistenten bij de Isala Academie. Ik verzorgde enkele klinische werkconferenties 

Radiologie op je verzoek.

Toen we de opleiding Radiologie definitief gingen aanvragen, bleek al snel dat je van 

onschatbare waarde was. Ik ken maar weinig mensen met een mate van afhechtend 

vermogen zoals jij dat laat zien. Je ziet allerlei kansen en laat geen steen onomgedraaid 

om doelen te bereiken. Ik beschouw jou echt als een “parel” van Isala. Je bent een 

groot voorstander en pleitbezorger geweest van het partnerschap van Isala met de 

TU Twente en je inspanningen om dit goed geïmplementeerd te krijgen werpen nu 

duidelijk hun vruchten af. Dat je me met de nodige regelmaat flink aan het werk zet 

omtrent allerhande opleidingszaken neem ik graag op de koop toe. Je bent voor mij 

nog steeds een “hordenloopster”, en daarmee een “kei” in wat je dagelijks doet. Ik ben 

heel dankbaar dat we zo fijn kunnen samenwerken.

Harmen Ettema

Je enthousiasme om aan een promotie te gaan denken is vanaf het begin stimulerend 

geweest. Je hebt me echt bij het begin van dit onderzoek in 2011 een duw in de rug 

gegeven door korte bezoekjes aan de verslagruimte op de locatie Weezenlanden te 

brengen. We doen goede zaken samen om wetenschappelijke vooruitgang binnen de 

Orthopedie te boeken waarbij beeldvorming een positieve rol kan spelen. Ik hoop dat 

onze toekomstige projecten net zo vruchtbaar zullen zijn.
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Carine Gerritsma

Jij riep me in consult na mijn eerste ervaringen met de MoM THA in Zwolle en dat bood 

de kans om in het Martini samen met Roel de MoM BHR-populatie aan een kritische 

“CT-blik” te onderwerpen. Dat wierp al snel vruchten af. Jij was ook degene die als 

eerste de vraag stelde of het mogelijk was om m.b.v. CT de botdichtheid te gaan onder-

zoeken rondom de prothese i.p.v. de bekende DEXA-metingen. Zover zijn we nog niet, 

maar je hebt als eerste mijn interesse daarvoor gewekt en we hebben uiteindelijk een 

voorzichtig begin kunnen maken.

Roel Bisschop

In je huis in Laren hebben we een aantal avonden aan de keukentafel samengewerkt 

aan de totstandkoming van ons artikel. De diensten zijn handig om aan wetenschap te 

doen, hebben we onafhankelijk van elkaar “uitgevonden”. Last but not least, hebben 

we gemeen dat we niet vies zijn van een stukje autorijden!

Jos van Raay

Het woord “tele-research” is zeker op ons van toepassing. Het is ongelofelijk, maar 

we hebben elkaar nog nooit ontmoet, laat staan de handen geschud, daar moet ver-

andering in komen! Ons e-mailcontact is echter vruchtbaar en met je AIOS is het goed 

samenwerken. Ik vind het mooi dat je je AIOS binnen de opleiding tot orthopeed zo tot 

ontwikkeling weet te brengen. We werken nu al enkele jaren samen en hebben diverse 

artikelen samen kunnen schrijven, er volgen er wellicht nog meer.

Christiaan van Lingen

Ik weet nog goed dat we op verzoek van een reviewer samen binnen een week ’s 

avonds nog een steekproef genomen hebben van de grote studie waarbij de classifi-

catie afgezet werd tegen de revisies. Zonder jou had ik deze specifieke deadline niet 

gehaald. Jij had alle revisiepatiënten goed op je netvlies staan zodat we nauwkeurig 

de databases naast elkaar konden leggen. Je bent ook elke keer uiterst behulpzaam als 

we patiënten moeten identificeren uit je database als we nieuwe onderzoeksvragen 

willen beantwoorden.

Dean Pakvis

Harmen introduceerde jou in Zwolle als de orthopeed die zich bezighield met botdicht-

heid rondom de heup. We hebben heel wat nagedacht over hoe we botdichtheden in 

onze populatie konden en wilden gaan meten. Dat was echt een nieuw aspect om te 

onderzoeken. Het heeft wel even geduurd voordat het klaar was, maar uiteindelijk was 

het zeer de moeite waard.
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Leon de Vries

Zonder jou was er geen onderzoek geweest binnen Isala. Ik had op dat moment geen 

idee hoe, waar en met wie te beginnen. Initieel vroeg je om aan de slag te gaan met 

metaal artefact reductie software gezien onze prille bezigheden met grote metalen 

implantaten. Jij introduceerde me bij Dirk Mueller en Alain Vlassenbroek en stelde voor 

om te investeren in het partnerschap met de TU Twente en de Hogeschool Groningen. 

In het begin was er geen geld, geen mankracht, maar jij zette de deur naar vooruitgang 

open door voormalige medewerkers van Isala, op dat moment werkzaam binnen Philips 

erbij te betrekken. Het was jouw idee om ons ontworpen fantoom, “de orthobox”, te 

onderwerpen aan spectraal CT-analyse.

Searske woudstra

In het begin heb je op een gegeven moment letterlijk naast me gezeten achter de Barco 

monitor om een Clinical Research Agreement (CRA) op te stellen onder het wegwerken 

van een CT-programma. “Dat is gewoon echt even nodig Martijn!” Inmiddels hebben dit 

soort zaken gelukkig een wat meer geïnstitutionaliseerd karakter gekregen. Toch was je 

hands-on mentaliteit in het begin een geweldige stimulator. Jammer dat we elkaar niet 

meer zien nu je een nieuwe stap in je carrière hebt gemaakt.

Dirk Mueller

You were the big stimulator of starting to work/introduce myself into the field of metal 

artefact reduction quantification. You are always so polite and kind. It is admirable. You 

have left Philips and started a new career. I hope we can stay in touch.

Julien Milles

You are our “liaison officer”, you make things happen in the partnership between Isala 

and Philips. I appreciate your expertise in research and the remarks you make in the 

various study designs and articles we have come across. I hope we can keep on working 

together for a very long time.

Alain Vlassenbroek

Present when needed. Together with you and Julien we worked on a research plan that 

made it possible to get Ruud Wellenberg to Haifa, Israel to work on the dual detector 

Spectral CT.

Niek warringa

Mijn eerste MBRT student in Isala. Ik bewonder je afhechtend vermogen. Ik mis je 

regelmatig nu je een nieuwe carrièrestap hebt gemaakt in Nijmegen. Als ik kijk naar 

de vele zaken die we samen hebben bereikt, kan ik alleen maar dankbaar zijn dat we 
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hebben kunnen samenwerken. Jij was altijd positief over een goede afloop als er weer 

een paar “snelheidsdrempels” opdoemden onderweg. Dank dat je wilt optreden als 

mijn paranimf.

Ruud wellenberg

Ik geloof dat je “in den beginne” graag af wilde studeren in Zwolle omdat je dan je 

semiprofessionele voetbalcarrière bij S.V. Berkum makkelijker kon combineren met 

je studie Technische geneeskunde. Je was heel erg duidelijk tijdens onze eerste ken-

nismaking in wat je wilde in de laatste fase van je studie. We zijn vanaf het begin af 

aan open en duidelijk naar elkaar geweest. Ik bewonder je werkhouding en focus. Je 

bedrijft gewoon opnieuw topsport! Jij was de eerste technische geneeskunde student 

die bij mij afstudeerde en ik vind het heel bijzonder om je te hebben mogen begelei-

den in de laatste fase van je studie. Gelukkig hebben we daarna elke keer weer een 

manier gevonden om je wetenschappelijk onderzoek bij ons voort te zetten en dat 

werpt nu zijn vruchten af. In het AMC ga je inmiddels ook weer als een “speer”. Je bent 

gewoonweg aan het “scoren” nu! Dank dat je wilt optreden als mijn paranimf.

Inge Slouwerhof

Als M2 student technische geneeskunde kwam je bij ons stage lopen. Al snel bleek dat 

deze rustige “ruwe diamant” niet voor de poes was. Samen zijn we enorm productief 

geweest. Ik heb gevraagd of je als M3 student je wilde gaan bezighouden met MR-HIFU. 

Dat avontuur ben je na rustig overdenken met ons aangegaan en dat project heeft ons 

vervolgens heel wat zweetdruppeltjes op ons voorhoofd doen bezorgen in de loop 

der tijd. Jij hebt enorme toewijding aan je opleiding en ons onderzoek getoond. Na 

je afstuderen heb je nog 6 maanden bij ons gewerkt aan de implementatie van MR 

HIFU. Zonder jou waren we nooit zover gekomen! Je hebt uiteindelijk besloten om je 

onderzoekscarrière in Nijmegen voort te zetten en ik hoop dat je het daar goed naar 

je zin hebt.

Gerard welten

Vele onderzoekslijstjes van verschillende scans heb je gemaakt, altijd meedenken als 

we iets nodig hebben binnen onze PACS-omgeving. Binnen het MoM onderzoek heb-

ben we het archief regelmatig laten “kreunen”. Dat hebben we nu anders ingericht.

André de Vries

In je rol als medische instrumentenmaker heb ik veel aan je creativiteit gehad en was je 

onmisbaar bij het ontwerp en de realisatie van de “orthobox!” Heel erg bedankt.
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wim Huurnink

Vele gevulde koeken hebben we gegeten in de Weezenlanden als ik weer eens “dienst” 

had en je hebt me laten kennismaken met de wondere wereld van Excel. Jij was vanaf 

het begin betrokken bij de steeds maar uitdijende database aangaande de MoM pati-

enten. Je steun in de rol van PACS en ICT-adviseur is enorm stimulerend geweest bin-

nen de dagelijkse hectiek en je hebt vanaf het begin nieuwe ontwikkelingen op PACS 

en EPD-gebied en de integratie hiervan ondersteund. Dat je ondersteuning gaf bij het 

doen van research op onze afdeling was voor jouw holistische geest vanzelfsprekend.

Oom en collega Bernard klaassen

Het was in jullie praktijk in de Tjalk 17 te Huissen dat ik als 5-jarig jongetje zei: ”Ik wil 

ook dokter worden”. Uit je oude Sobotta’s in het Duits heb ik de anatomie me eigen 

gemaakt. Je arbeidsethos, je medische ethiek, moraal en je feitelijke kennis van de 

geneeskunde is bewonderenswaardig. Ik vind het fantastisch dat ik ook nog met je heb 

kunnen samenwerken als collega en ik hoop dat je nieuwe gepatenteerde speculum 

een succes wordt. We zien en spreken elkaar gelukkig regelmatig. Dat we samen met 

Ilse en de kinderen aan de vooravond van de semi-Paris gedineerd hebben op de 

Seine en ik je zondagochtend op het nippertje nog kon vinden in de mensenmassa bij 

de finish van de semi-Paris bij Chateau de Vincennes vorig jaar, vond ik gewoonweg 

fantastisch! Onbetaalbaar.

Tante en collega Elisabeth van den Hengel

Jij stond er toen niemand anders er stond die er had moeten staan. Onmisbaar. Zonder 

jou had ik nooit de overstap van Antwerpen naar Amsterdam aangedurfd. Jij hebt me 

mijn eerste fotocamera gegeven en de liefde voor de foto en, niet onbelangrijk, mijn 

historisch besef al van jongs af aan verder aangewakkerd. Voor deze maar ook vele 

andere zaken ben ik je werkelijk altijd dankbaar gebleven.

Oom en collega Jelle Boomsma

Lang geleden heb je weleens gezegd op een van de familiefeestjes in het Mastbos in 

Breda dat het de kunst was voor enkele Boomsma’s om onze “originele” gedachten 

en orale uiteenzettingen op papier te zetten. Dan zouden we meer kunnen bereiken. 

Ik herken deze familie-eigenschap bij eenieder meer of minder aanwezig en probeer 

om deze lang geleden gegeven wijze raad zelf dagelijks op te volgen. Ik vertaal het nu 

meer in het afhechten van allerhande zaken en dat gaat nauwkeuriger, zorgvuldiger en 

gaat dus inderdaad beter als je het opschrijft en documenteert. Je steun en interesse 

in wat we doen in Isala is hartverwarmend.
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Tom karsten, mindset trainer

Je mind’set’trainingen -met ‘vriendelijke ogen’- zijn enorm waardevol geweest. Hier-

door is onder andere het werk lichter geworden, heb ik makkelijker keuzes kunnen 

maken en ben bovenal effectiever geworden.   Gevoel in plaats van gedachten! Ik kan 

iedereen die ook van tennis houdt, jouw mind’set’methode van harte aanbevelen.

Mijn maten van de NRC (Nigtevechtse Runners Club!) Dick Broekhuis en 
Jeroen wilting

We hebben wat afgehold rondom de Aetsveldse Polder. Heerlijk. Zonder jullie op de 

oprit was ik nooit zo vaak gaan hollen. Het heeft me geholpen heel wat frustraties op 

het asfalt weg te trappen. De halve marathon van Parijs hebben we al gedaan. Nu nog 

een keer een hele!

Schoonouders Hans Nieuwenhuizen en Corrie Meiling

Al 15 jaar lang zorgen jullie samen of apart op afwisselende dagen voor onze kinderen 

als Ilse en ik aan het werk zijn. Dat is voor de kinderen natuurlijk heerlijk geweest, een 

bron van rust, daarmee hebben jullie ze wortels gegeven om te groeien en vleugels om 

uit te slaan. Ik vond het zelf altijd een rustig gevoel dat jullie de huiselijkheid verschaf-

ten op de dagen dat wij er niet konden zijn. Daar heb ik de vele dagelijkse kilometertjes 

rijden naar het ziekenhuis wel voor over alsmede de regelmatige overnachtingen in de 

piketkamer. Het is niet in de laatste plaats aan jullie te danken dat de “ruimte” ontstond 

om dit proefschrift tot stand te laten komen. Dank voor al die zorgzame jaren en ik 

hoop dat we nog lang van elkaar kunnen blijven genieten.

Pleegouders Toon en Petronel koevoets

Jullie hebben je huis en gezin voor mij als puber opengesteld. In de tijd dat ik bij 

jullie woonde, hebben jullie mij de rust en gemoedelijkheid geboden die ik nodig had. 

Jullie zijn onderdeel geworden van mijn identiteit. Ik ben ongelofelijk dankbaar voor 

en tevreden met de relatie die we met elkaar hebben opgebouwd en hoop nog lang 

van jullie nabijheid binnen ons gezin te kunnen genieten.

De Boomsma-tjes Sophia, Julianne, Justus en Benjamin

Sophia de oudste, je doet in alles wat je doet je best en als je viool speelt in de 

studeerkamer kan ik van de noten die ‘s avonds door het huis vliegen echt enorm 

genieten. Julianne, kleine regelaar, je hebt je zaakjes altijd voor elkaar, altijd op tijd. Je 

rake observaties verwonderen mij elke keer weer en doen mijn mondhoeken krullen! 

Justus, de kleine “Bohemien” van de familie, het liefst zou je met je rugzak vandaag 

nog de wereld rond gaan trekken. Dat is iets waar je Papa en Mama zich wel een beetje 

in herkennen! Gelukkig is school iets wat je wel steeds meer lijkt te gaan waarderen. 
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Benjamin, de kleinste van het spul, je weet je goed staande te houden in al dat sociale 

geweld dat af en toe plaatsvindt in ons gezin. Jij staat duidelijk je mannetje! “Op naar 

de sterren en verder!”

Ilse Nieuwenhuizen-Boomsma

Lieve Ilse. Op het moment van schrijven ben ik al langer samen met jou dan dat ik 

geleefd heb zonder je nabijheid. Dankbaar en tevreden ben ik dat ik je al zo vroeg heb 

leren kennen en dat we sindsdien altijd samen zijn gebleven.

Behalve mijn levenspartner ben je ook een kritische collega. We delen dezelfde 

moraal en dat is wat ons verbindt. Je uittreksels tijdens onze studie waren voor mij van 

onschatbare waarde. Jij steunt me nu nog altijd in de dingen die ik wil en moet doen en 

dat ervaar ik als een enorme rijkdom.

Van het begin af aan wist je me echter ook altijd te wijzen op het belang van het hier 

en nu in ons privéleven. Aandacht voor ons innerlijke gevoelsleven, onze existentie. Je 

steun en kritische blik op allerlei zaken gaan eigenlijk hand in hand en plaatsen alles in 

een gezond perspectief en daardoor blijft ons leven goed in balans. Dat komt het werk 

ook allemaal ten goede.

De tijd is snel gegaan en we genieten nu dagelijks van het wel en wee van Sophia, 

Julianne, Justus en Benjamin. Het leven met jou is voor mij op werkelijk geen enkel 

moment saai geweest. Het is nog steeds een doorlopende ontdekkingsreis, waarbij we 

samen plannen maken, projecten aanpakken en we dagelijks zelf de slingers ophangen. 

Voor dit alles en nog veel meer heb ik je meer dan lief. Je Martijn.
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Over de auteur

A6

Martijn Franklin Boomsma is geboren op 1 augustus 1973 in Eindhoven. Hij is in de 

zomer van 2000 getrouwd met Ilse Nieuwenhuizen-Boomsma en zij hebben samen 

vier kinderen gekregen: Sophia Renée (2002), Julianne Louise (2004), Justus Florent 

(2006) en Benjamin Sebastiaan Boomsma (2012). Samen wonen zij in het kleine dorpje 

Nigtevecht in de provincie Utrecht.

Martijn behaalde zijn eindexamen V.W.O. (Atheneum) aan het Theresialyceum in 

Tilburg in 1992 en startte aansluitend met de studie geneeskunde aan het Rijksuniver-

sitair Centrum in Antwerpen (RUCA), België. Hij vervolgde zijn opleiding geneeskunde 

aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam, alwaar hij Ilse leerde kennen en artsexa-

men deed in 2000.

Vervolgens verrichtte hij onderzoek naar de invloed van psychologische stress 

management training op peri-operatieve immunomodulatie bij borstkankerpatienten 

o.l.v. dr. B. (Bert) Garssen bij het Helen Dowling Instituut (HDI) te Utrecht. Dit onderzoek 

werd uitgevoerd in samenwerking met het VU Medisch Centrum, afdeling celbiologie 

en immunologie o.l.v. Prof. dr. R. (Rob) J.L. Beelen en de afdeling heelkunde o.l.v. Prof. 

dr. S. (Sybren) Meijer met een subsidie van het Koninklijk Wilhelmina Fonds Kanker-

bestrijding.

Tijdens zijn onderzoeksperiode werd de interesse in de Radiologie versterkt en in 

het najaar van 2003 werd onder leiding van opleider Prof. M. (Matthijs) Oudkerk gestart 

met de opleiding tot radioloog aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. In 

2005 werd de opleiding vervolgd in het Sint Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein onder 

leiding van opleider dr. J. (Hans) P.M. van Heesewijk De opleiding werd afgerond in het 

voorjaar van 2009.

Aansluitend is hij toegetreden tot de Maatschap Radiologie in Isala te Zwolle. In 

Isala heeft hij zich vanaf april 2013 naast zijn dagelijkse klinische werkzaamheden 

als radioloog beziggehouden als researchcoördinator met de ontwikkeling van re-

searchtrajecten binnen de radiologie Isala, hetgeen tot op heden heeft geresulteerd in 

onderzoekstrajecten voor 4 promovendi.

In deze periode heeft het wetenschappelijke deel van het partnership van Isala met 

Philips een aanvang genomen en is een partnership tussen de Radiologie en de TU 

Twente gerealiseerd. Dit heeft geleid tot succesvolle afstudeerprojecten van twee 

Technische Geneeskunde studenten onder zijn begeleiding.

Daarnaast behaalde hij in juni 2015 zijn Europese registratie als Musculoskeletaal 

Radioloog.

Hij heeft zich ingespannen om de fusie van de Radiologie met de Nucleaire Ge-

neeskunde binnen Isala te realiseren eind 2014 voor de start van de CORONA oplei-

ding. Onder zijn leiding verkreeg Isala in mei 2015 de opleidingsbevoegdheid voor de 

Radiologie. Sindsdien houdt hij zich als opleider bezig met de implementatie van de 

opleiding Radiologie binnen de oude HORA en nieuwe CORONA opleidingsstructuur.
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In de periode 2010-2016 heeft hij zich klinisch en wetenschappelijk bezig ge-

houden met radiologisch beeldvormende aspecten van de postoperatieve totale 

metaal-op-metaal heupartroplastiek in samenwerking met dr. C. (Kees) C.P.M. Verheyen 

en dr. H.(Harmen) B. Ettema, orthopedische chirurgen in Isala, Zwolle en dr. G. (Geert) J. 

Streekstra, klinisch fysicus en Prof. dr. M. (Mario) Maas, musculoskeletaal radioloog in 

AMC, Amsterdam, hetgeen uiteindelijk heeft geresulteerd tot de totstandkoming van 

dit proefschrift.


