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DANKWOORD 

 
Na ruim drieënhalf jaar promotieonderzoek is het einde nu bijna in zicht. Ik heb met veel 

plezier als arts-onderzoeker op de afdeling Radiologie gewerkt en ik heb veel leuke 

collega’s leren kennen. Graag wil ik alle mensen bedanken die hebben bijgedragen aan 

mijn proefschrift en aan mijn werkplezier. Het is haast onmogelijk om iedereen persoonlijk 

te bedanken, maar ik heb geprobeerd om zo compleet mogelijk te zijn. 

 

Als eerste wil ik alle patiënten bedanken die hebben deelgenomen aan mijn studies. Het 

was niet niks; een CT-colografie, veel vragenlijsten en ook nog een coloscopie. Zonder 

jullie deelname had dit proefschrift nooit tot stand kunnen komen! 

 

Dan natuurlijk veel dank aan mijn promotor Jaap. Ik ken weinig mensen die zo toegewijd 

en gedisciplineerd zijn als jou. Ik was elke keer weer verbaasd dat ik meteen een 

antwoord van je kreeg op mijn mail, zelfs ’s avonds laat of op zaterdagmiddag. Dat heeft 

zeker bijgedragen aan de snelheid waarin ik dit proefschrift heb kunnen afronden. Ik 

waardeer het enorm dat je, ondanks het steeds groeiende aantal onderzoekers onder jou 

hoede, nog steeds de tijd op kunt brengen om iedereen zo persoonlijk te begeleiden. 

 

Beste Patrick, bedankt dat je mijn promotor wilde zijn. Heel fijn om iemand als begeleider 

te hebben die goed het overzicht kan houden en een kritische blik heeft op artikelen. Ik 

waardeer je rust en capaciteit om dingen die soms ingewikkeld lijken heel helder uit te 

leggen.  

 

Beste Evelien, vanaf het begin was je bij mijn promotietraject betrokken en al snel werd 

duidelijk dat je mijn copromotor zou worden. Bedankt voor al je aanvullingen aan mijn 

onderzoek en vooral ook je persoonlijke interesse. Ik wens je heel veel succes met je 

komende onderzoeken en promovendi. 

 

En dan natuurlijk Shandra, mijn andere copromotor. Ik was heel blij dat ik voor alle 

statistische vragen bij jou kon aankloppen en daarnaast was je ook altijd bereid mijn 

stukken te lezen. Verder waardeer ik je enthousiasme en de levendigheid die je op de 

afdeling brengt! 

 

De overige leden van mijn promotie-commissie; My gratitude goes to professor Steve 

Halligan and Andrea Laghi, members of the ESGAR CT colonography committee, who 

were willing to come to Amsterdam to take part in my thesis-defense. Daarnaast natuurlijk 

ook de professoren P. Fockens, J.S. Laméris, E.J. Kuipers en A.H. Zwindeman, 

hartelijk dank dat jullie in mijn commissie wilden plaatsnemen. 

 

Degenen aan wie ik een deel van mijn werk te danken heb: de colon-boys and girls. 

Beste Ayso (mijn paranimf), Anneke, Jasper, Sebastiaan en Rogier, bedankt voor al jullie 
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 ‘voorwerk’; jullie studies waren een basis voor het onderzoek wat ik heb uitgevoerd. 

Daarnaast zal ik alle leuke congressen en etentjes zeker niet vergeten!  

Anneke, ondanks dat je geen researchverpleegkundige was bij mijn studies heb ik heel 

veel aan jou gehad. Alle planning en administratie die jij altijd zo goed op orde had was 

een voorbeeld voor hoe ik mijn onderzoek moest regelen. Ook stond je altijd klaar om een 

keer iets over te nemen, zelfs toen ik je een keer om 7.00h op maandagochtend belde dat 

ik ziek was ben je meteen naar het ziekenhuis te gaan om daar de eerste studiepatiënt op 

te vangen. Super!  

Sebastiaan en Jasper, ik heb erg veel gelachen om jullie grappen en miste jullie 

aanwezigheid op de afdeling nadat jullie klaar waren met onderzoek. Ondanks dat 

Sebastiaan nu in een ander ziekenhuis werkt hoop ik je nog vaak te zien en met je te 

kunnen samenwerken. We gaan gewoon nog een keer naar die ‘gay-friendly Inn’ in  

Boston, toch…?     

Frank, erg leuk dat je vanuit het OLVG bij ons in het AMC bent gekomen om onderzoek te 

doen. Je bent erg voortvarend van start gegaan en ik wens je veel succes met je verdere 

promotie.  

Ik wens ook de nieuwe colon-onderzoekers, Margriet en Thierry, veel succes met hun 

verdere onderzoek. 

 

Sinds de tijd dat ik mijn onderzoek op G1 ben begonnen zijn er een heleboel collega’s 

gegaan en gekomen. Toen ik net begon waren er nog maar een paar onderzoekers; Ayso, 

Karin en Adrienne. Zij hebben me in de onderzoekswereld ingewijd. Al snel kwamen 

Jochem, Roos, Sandra en Sanna ons versterken en inmiddels zijn we met een grote 

groep; Anneloes, Chris, Esther, Françelien, Frank, Joppe, Manon, Marije, Margriet, 

Marjolein (L…) en Thierry. Bedankt voor alle gezellige momenten die even afleiding 

geven van het soms toch wel wat eentonige werk!  

 

Tijdens mijn onderzoeksperiode waren er een aantal studenten die mij hebben geholpen 

bij mijn studies. Katherina, Cornelia, Kelly en Wouter, bedankt voor het invoeren van 

die vele data en het bijwonen van eindeloze coloscopieën! 

 

Het grootste deel van mijn onderzoek had niet kunnen plaatsvinden zonder de hulp van 

een aantal laboranten. In het bijzonder dank aan Martin die de CT-colografieën perfect 

kan uitvoeren en altijd bereid was mee te helpen om het onderzoek te verbeteren. 

Daarnaast ook dank aan Dominique, Cindy en Roel die naast scannen een groot deel 

van hun vrije tijd hebben gestoken in het beoordelen van CT-colografieën voor mijn 

leercurve studie.  

 

Naast de afdeling Radiologie in het AMC, was de afdeling Gastroenterologie zeer betrokken 

bij mijn onderzoek. Met Anne ben ik de inclusies voor mijn eerste grote studie begonnen. 

Zonder jouw inzet Anne was mijn inclusie zeker een stuk lager geweest! Daarna heeft 

Maaike het stokje overgenomen en ook zij heeft veel kunnen betekenen voor inclusies en 

coloscopieën. Naast Anne en Maaike natuurlijk ook alle artsen en verpleegkundigen op de 

afdeling bedankt die de coloscopieën bij de patiënten van mijn onderzoek hebben 

uitgevoerd. Ook wil ik graag alle mensen bedanken van de afdelingen Radiologie en  
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Gastroenterologie van het Erasmus MC en het UMCN Radboud die hebben bijgedragen aan 

mijn onderzoek. 

 

Gelukkig was er naast mijn onderzoek nog genoeg vrije tijd over om leuke dingen te doen 

met alle lieve vrienden. Avondjes eten en uitgaan met Janine, Anoek en Marije en 

natuurlijk Marleen, mijn paranimf. Verder hadden we veel gezellige beachvolleyavondjes 

met Eveline en Hans (de revanche op de 5-0 in komt helaas pas ergens in de zomer…). 

Met Esther en Tijs zit een weekendje zeilen waarschijnlijk er volgend jaar niet meer in, 

maar vast genoeg momenten om samen van onze baby’s te genieten! Daarnaast hoop ik 

met alle andere vrienden ook de komende jaren genoeg tijd te kunnen besteden om leuke 

dingen te doen; de Maastricht en Curaçao meiden, Eveline en Diane en natuurlijk mijn 

beach-maatjes Marijke en Petra. 

 

En als (bijna) laatste mijn paranimfen, ik heb jullie tussen de regels door al even genoemd, 

maar ik wil jullie hier nog even speciaal bedanken.  

Marleen, je bent een lieve vriendin die naast het doen van veel gezellige dingen ook altijd 

erg geïnteresseerd was in mijn onderzoek. Ik vind het knap hoe je met je eigen onderzoek 

bezig bent, en ik weet zeker dat daar een heel mooi proefschrift uit gaat komen! Naast 

werk zijn er natuurlijk heel veel andere dingen om over te kletsen en om samen te doen. 

We kennen elkaar nu 10 jaar en we kunnen terugkijken naar veel mooie herinneringen. Ik 

hoop dat we de komende jaren net zo kunnen voortzetten! 

Ayso, jij was degene die me inwijdde in de wereld van de CT-colografie. Bedankt voor al 

die CT-colografieën die je voor mijn studies hebt bekeken, ze zullen op een gegeven 

moment wel je neus uit zijn gekomen… Naast het werk vond ik het erg leuk dat je altijd in 

was voor wat ontspanning, zoals de rondjes hardlopen in Malmo, Boston, Berlijn en Wenen. 

Naast hardlopen was er natuurlijk ook tijd voor een feestje, vooral niet te vergeten de 

memorabele ‘mojito-avond’ op je verjaardag in de Sky-bar in Wenen!  

 

Lieve pap en mam, bedankt voor jullie onvoorwaardelijke steun en liefde. Overal kwamen 

jullie mij opzoeken; van Maastricht, Leeds, Curaçao, Utrecht, Breda, Amsterdam tot 

Vianen…. altijd staan jullie voor mij klaar. We gaan denk ik een hele leuke en bijzondere 

tijd tegemoet met jullie eerste kleinkind.  

 

Lieve Linde, door jou wordt het me elke keer weer duidelijk dat er meer is dan werken, 

sporten, afspraken enzovoort... Lachen, dansen en plezier maken is toch eigenlijk het 

allerbelangrijkste wat er is? Dank je voor al de leuke momenten tot nu toe en ik hoop dat 

er nog heel veel meer van deze komen! 

 

Lieve Martijn, door jou voel ik me al vier jaar gelukkiger dan ooit. Ik geniet er zo van om 

met jou samen te zijn; samen uit eten te gaan, sporten, vakantie vieren. De afgelopen 

vier jaar zijn voorbij gevlogen en dat is hopelijk nog maar het begin van alle mooie dingen 

die ons nog te wachten staan… x  

 




