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Voor een resultaatgericht en enigszins onrustig persoon is een promotietraject soms 

een hele opgave. Als je voor de zesde keer al je scans opnieuw moet beoordelen of een 

hele dag bijna autistisch een database zit in te vullen vraag je je wel eens af waar je het 

allemaal voor doet. Nu, iets meer dan twee jaar later, zie ik het resultaat voor me. De 

kritische en nieuwsgierige instelling die ik heb ontwikkeld en de wetenschappelijke 

ervaring die ik heb opgedaan zal ik de rest van mijn carrière bij me dragen en gebruiken.

Het NKI-AvL is een stimulerende omgeving met bevlogen medewerkers. De korte lijnen 

en laagdrempeligheid maken dit de ideale omgeving voor (multidisciplinaire) behandeling 

van kankerpatiënten en wetenschappelijk onderzoek. Ik ben erg dankbaar voor de 

mogelijkheid om in dit instituut mijn promotieonderzoek te mogen doen, maar ook om 

als arts en wetenschapper gevormd te worden. Heel graag kom ik terug om hier een 

deel van mijn opleiding te doen.

Velen zijn betrokken geweest bij de vervolmaking van dit proefschrift door middel van 

feedback, aanmoediging of welkome afleiding. Eenieder die, op welke manier dan ook, 

een bijdrage heeft geleverd wil ik van harte danken. Sommigen wil ik in het bijzonder 

danken.

Mijn hooggeleerde promotor, prof. dr. E.J.Th. Rutgers. Beste Emiel, ik weet nog goed 

dat ik, enigszins gespannen, bij je binnenliep voor mijn sollicitatiegesprek. Vijf minuten 

later stond je echter alweer schaterend naast me op de gang. Hoewel deze 

ongedwongenheid onze gesprekken kenmerkt, lees je tussen de regels precies hoe het 

nou echt gaat. Je voelt perfect aan wanneer je extra betrokken moet zijn, zoals bij mijn 

sollicitatie of dreigend faillissement. Bovendien eindigde het altijd met kraakheldere 

adviezen, waardoor alles weer even opgelost en duidelijk leek. Jouw vertrouwen in mij 

en de vrijheid die je me hebt gegeven doet me erg veel en is mijn onderzoek zeker ten 

goede gekomen. En hoewel het soms lastig te lezen was, maakte jouw ouderwetse 

gekriebel met pen in de kantlijn (inclusief kreten als ‘prachtig’ of ‘nogal wiedes’) mijn 

artikelen stukken scherper. 

Mijn hooggeachte co-promotores, dr. R.A. Valdés Olmos en dr. M.J.T.F.D. Vrancken 

Peeters. 

Beste Renato, Maestro! Wat hebben Oscar en ik vaak tegen elkaar gezegd dat we in onze 

handjes mogen klappen met jou als directe begeleider. Zodra ik mijn hoofd om de hoek 

van je deur stak om wat te vragen liet je al je werk liggen en was er direct tijd voor (soms 

langdurig) overleg. Als ik tot mijn 65e met net zoveel plezier naar mijn werk blijf gaan als 

jij dat hebt gedaan dan teken ik daar direct voor. Enorm veel respect voor je gedrevenheid 

en je wetenschappelijke inzicht, maar ook voor de manier waarop jij de afdeling als pater 

familias hebt geleid. Geniet van je vrije tijd, al zal daar, jou kennende, niet veel van terecht 

komen…

Beste Marie-Jeanne, jouw beoordeling van mijn stukken bezorgden me regelmatig extra 

werk, omdat je verder keek dan de losse zinnen of Figuren; de hele structuur werd 

beoordeeld en je kwam regelmatig met hele nieuwe invalshoeken, die de artikelen 
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steevast vooruit hielpen. Naast oprechte wetenschappelijk interesse was je echter ook 

altijd persoonlijk geïnteresseerd. Jouw mooie manier van complimenteren, je telefoontje 

naar het SLAZ en je veelzijdigheid zullen me altijd bijblijven. 

Mijn promotiecommissie, bestaande uit prof. dr. E.F.I. Comans, prof. dr. B.L.M. van Eck-

Smit, prof. dr. S.C. Linn, prof. dr. M.J. van de Vijver, dr. G.J. Liefers en dr. H.M. 

Zonderland, wil ik graag danken voor het beoordelen van mijn manuscript. Ik kijk uit 

naar de discussies.

Dr. J. Wesseling. Beste Jelle, jij bent een soort vertrouwenspersoon voor me geweest. 

Als ik twijfelde over politiek rondom auteurschappen of tegengestelde adviezen kreeg 

van medeauteurs wist jij dit altijd piekfijn in de kiem te smoren. Toen bleek dat ik een 

groot deel van de pathologie zou moeten reviseren keek ik daar wel even tegen op. Al 

snel bleek echter dat onze revisies mijn uitje van de week waren: een afspraak van 30 

minuten werd altijd 25 minuten gezelligheid en 5 minuten ‘rammen’. Je vakkennis, je 

vermogen om moeilijke dingen simpel uit te leggen, maar ook lengte zorgen ervoor dat 

ik nog steeds tegen je opkijk.

Prof. dr. S. Rodenhuis. Beste Sjoerd, ik ken, buiten jou, eigenlijk niemand die een artikel 

helemaal reviseert en dan zegt niet als auteur betrokken te hoeven worden. Jouw 

vermogen om de vinger precies op de zere plek te leggen en je adviezen maakten mijn 

stukken enorm veel beter. Ik was dan ook erg blij toen je aangaf meer betrokken te willen 

zijn bij mijn onderzoek. 

Dr. W.V. Vogel. Beste Wouter, fantastische ideeëngenerator. Binnen elk vakgebied van 

de nucleaire ga jij ver de diepte in, maar weet je het alsnog op een eenvoudige manier 

te verwoorden. Naast het schrijven van onderzoeksvoorstellen en budgetaanvragen doe 

je ook nog even de opleiding tot radiotherapeut. Desondanks was er nog altijd ruimte 

voor hulp, maar ook om een eitje te laten uitkomen. Op de vraag wie er over tien jaar 

professor zal zijn zou ik zonder te twijfelen mijn geld op jou zetten. 

Dr. K.G.A. Gilhuijs. Beste Kenneth, het was soms lastig om een gaatje in je agenda te 

krijgen, maar als er een gaatje was gevonden zaten we regelmatig tot diep in de avond 

te overleggen. Je bent de perfecte schakel tussen statistiek en kliniek, 

Dr. P.H.M. Elkhuizen. Beste Paula, dankzij jou hebben we mijn onderzoek ook van de 

radiotherapeutische kant kunnen bekijken. Waar wij onwijs enthousiast over de resultaten 

zijn moet de rest blijkbaar nog even overtuigd worden, maar dit gaat zeker lukken.

Dr. T.S. Aukema. Beste Tjeerd, dank voor de paden die jij met jouw onderzoek reeds 

gebaand had. De potentie van de PET-CT was inmiddels bekend en dat maakte het voor 

mij een stuk makkelijker om patiënten te kunnen includeren. Dank voor je adviezen en 

tips.
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Claudette Loo. Ook jij bedankt voor je betrokkenheid bij mijn stukken, je nuttige adviezen 

en kritische noten. Dat er maar snel een kaft om je eigen stukken heen gedaan mag 

worden.

Kenneth Pengel, dank voor de samenwerking. De eerste stukken over de responsmetingen 

zijn een feit, dat er nog velen mogen volgen. Succes met je eigen boekje.

Dr. E.H. Lips. Beste Esther, we hebben regelmatig op en neer gemaild om databases 

over elkaar heen te leggen en elkaar te helpen, dank daarvoor. Mooi ook dat we elkaar 

hebben kunnen betrekken bij een fraai artikel. Succes met je verdere onderzoek in het 

NKI.

Lotte Elshof, hoewel je slechts een paar weken mijn stagestudent was heb je me enorm 

geholpen bij hoofdstuk 11. Veel succes met je eigen promotieonderzoek.

Femke van der Leij. Dank voor de samenwerking mbt de T1-tumoren. Succes met je 

opleiding en het afronden van je eigen promotie. Ik ben erg benieuwd naar ons 

gezamenlijke stuk over responsmetingen van radiotherapie.

Andrew, Erik, and Harm from the department of biometrics. Thanks for your support in 

case of questions or emergencies. Erik, dank voor je betrokkenheid bij hoofdstuk 2. 

Andrew, many thanks for your work regarding the second part of this thesis on response 

monitoring. Good luck in Australia!

Oncovision, thanks for the development of a very promising device and the fact that we 

have been able to test it first. Further, I am grateful for your trust in my work and the 

support during my research activities. I am convinced that we will make the MAMMI a 

success.

Special thanks to Luis Caballero Ontanaya. We have spent many hours on the telephone 

in case of a problem, but you were there every time. Cheers and thanks a lot!

De gehele afdeling nucleaire geneeskunde van het AvL wil ik danken voor de fantastische 

sfeer. Kees, Marcel en Erik, dank voor jullie interesse en kritieken. Bernies en Linda, succes 

met jullie eigen projecten. Klinisch fysici, Saar en Michiel, dank voor de ondersteuning 

en uitleg. Alle anderen, Medisch Nucleair Werkers en secretaresses, Saskia, Colinda, 

Lyandra, Chelvi, Christel, Mariska, Bas, Yvonne, Minette, Bert, Martine, Lotte, Natascha, 

Miena en Nancy, dank voor alles.

Speciale dank aan de verpleegkundig specialisten en secretaresses van het mammateam 

voor al hun werk: met name Margaret, Marjo en Jacqueline, mijn dank is groot. Sandra, 

dank voor je organisatie van de PET-CT’s tijdens de PAPBI trial.

Olga. Jij hebt een hele grote stem gehad in mijn aanstelling als arts-onderzoeker en ik 

ben je eeuwig dankbaar voor de deuren die dat geopend heeft. Fijn om af en toe in je 
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witte stoel neer te ploffen en heel veel dank voor al je werk, zowel voor als achter de 

schermen.

Alle overige leden van de Mammatumoren Werkgroep. Het is fijn onderzoek te doen 

binnen dit multidisciplinaire team.

Alle overige specialisten in het AVL met wie ik heb samengewerkt, als zaalarts of als 

onderzoeker, dank ik voor een prachtige tijd. In het bijzonder de chirurgen, waarbij ik 

Frits, Arend en Jos speciaal wil benoemen voor hun persoonlijke betrokkenheid en 

interesse.

Anja Vaessen-Verberne, Coranne Aarts-Tesselaar en overige kinderartsen van het 

Amphia Ziekenhuis, onwijs bedankt voor een prachtige tijd. Anja, dank voor je vertrouwen.

Intensivisten uit het Amphia, dank voor een leerzaam jaar. Nardo van der Meer, 

duizendpoot, dank voor de samenwerking. Joost Labout, op drie vlakken samengewerkt, 

wellicht dat er snel een vierde bij komt als we samen de operatiekamer gaan bemannen.

Nieuwe collega’s uit het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, dank voor een meer dan warm 

welkom. Wat fijn om weer in de kliniek te werken, maar wat fantastisch om dat in dit 

team te mogen doen. Ik kijk uit naar de komende tijd. 

Vrienden uit Brabant, Maastricht en Amsterdam, dank voor de afleiding.

Huisgenoten uit Maastricht, Capu 75, wat een toptijd. Tessa en Annabel, het was mooi 

wonen zo met de vuurtorenclub, laten we de House Hotline snel nieuw leven inblazen.

Alle collega-onderzoekers van het NKI-AvL, dank voor de afleiding en tussendoortjes, 

koffie, champagne, feestjes, lunches, taart en borrels. 

Mijn matties van de borstenclub, Mila en Caroline, dank voor de prachtige tijd en 

fantastische congressen. Mila, geniet van je opleidingsplek, dik verdiend. Caro, laten we 

gewoon tegelijk beginnen, nog zes jaar samen.

 

Emily, dank voor een topcongres inclusief overnachting met rugmassage. Mooie 

kennismaking was dat. Tegelijk tijdens de laatste fase van de promotie, succes met je 

verdediging. 

Myra, wat een prachtcover, enorm bedankt.

Mijn kamergenoten in het NKI-AvL. Het begon vrij rustig met zijn tweeën in 2010, maar 

op het einde zat het bommetjevol. Logisch ook met die sfeer…

Nynke, harde werker, ga zo door! Hanna en Lisette, vooral studenten van Oscar maar 

ook een beetje van mij, het was gezellig. Fijs, als waakhond van Oscar heb je mij indirect 

toch ook weten te stimuleren, dank voor je betrokkenheid. Thomas, enjoyed your 

presence every time. Gijs, mooie vent, succes met je onderzoek, zie je aan de bar. Hidde, 
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ook jij een weekje voor me, heel knap voor elkaar gebokst. Suzana, goed dat er alsnog 

een opvolger is gekomen, laten we er wat moois van maken.

Oscar en Jakob, vrienden, paranimfen en kamergenoten. Wat een fantastische tijd heb 

ik gehad met jullie op de kamer. Als je het zo lang volhoudt met elkaar zegt dat iets: 

samen werken en, vooral, samen ontspannen. Laten we die eerste avond nog vaak gaan 

overdoen. Ik ben blij met jullie naast me vandaag.

Jakob, mattie. Mooi om mekaar gek te draaien, Wimbledon en voetballotingen te volgen, 

te drinken en sarcastisch te wezen. Prachtig om je enthousiasme te zien als we het over 

de kliniek hebben. Jij komt er zeker met je onderzoek en je onderzoeksbegeleiders. Je 

opleidingsplek zit namelijk sowieso wel gebakken. En terecht. 

Oscar Roberto. Ruim twee jaar onafgebroken rug aan rug en nog steeds mag ik je. Heel 

cool om alles precies tegelijk te doorlopen: hoogtepunten werden als eerste samen 

gevierd, maar ook tegenvallers werden gedeeld. Vooral de congressen waren een groot 

succes, waarbij we precies dezelfde instelling hadden: je praatje te veel oefenen is niet 

goed, te vroeg naar bed ook niet. Succes met de laatste loodjes!!

Tim en Kim, april 2013 staat voor ons alle drie al erg lang dikgedrukt in de agenda: intens 

druk in de voorbereiding, maar alles voor een dag die je de rest van je leven zal blijven 

herinneren. Geniet van jullie dag en jullie reis, maak er iets speciaals van!

Noor en Ralf, hoewel we in sommige dingen verschillen (Asten vs Amsterdam) zijn we 

in veel opzichten precies hetzelfde. Ralf, succes met het veroveren van de 

voetbalpionnenmarkt. Noor, respect voor de manier waarop jij alles oppakt, onthoudt 

en organiseert. Je hebt veel meer in je mars dan je altijd geweten hebt, mooi dat het er 

nu allemaal uitkomt.

De basis voor dit geheel werd gelegd door mijn ouders. Papa en mama, jullie wisten me 

altijd precies op de juiste manier te motiveren en te prikkelen, maar, wellicht nog 

belangrijker, stimuleerden me ook juist om leuke dingen te doen en te ontspannen. Deze 

mix van hard en resultaatgericht werken en ontspanning heeft geleid tot dit mooie boekje 

en een prachtige tijd eromheen. Daarnaast hebben jullie een warm, gezellig en veilig 

thuis voor ons gecreëerd. Ook al is het inmiddels wat langer reizen en ben ik mijn accent 

kwijt, het blijft heel fijn om weer even thuis te zijn.

Noor, liefste, wat ben ik ongelofelijk blij met je. Dank voor je begrip en je eindeloze steun. 

Ik geniet van elk moment met je en kijk uit naar alle ervaringen en avonturen die we 

samen nog zullen gaan beleven. Laten we snel de rest van de wereld gaan ontdekken.


