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dankwooRd

Dit proefschrift is tot stand gekomen met de inzet van vele personen, waaronder veel 

dankbare patiënten. Ik ben iedereen zeer veel dank en erkenning verschuldigd, maar wil 

graag enkele personen in het bijzonder noemen zonder anderen te kort te doen.

Mijn promotor prof. dr. C.C.E. Koning. Beste Caro, het eerste document met ideeën 

en voorstellen voor een project over PDR brachytherapie bij het prostaatcarcinoom dateert 

van 30 oktober 2001, nog voor jouw komst naar het AMC. Samen hebben wij structuur 

gegeven aan dit onderzoek om in 2003 echt van start te gaan. Ik dank jou zeer voor 

de adviezen en sturing die ik van jou heb gekregen. Tevens voor de mogelijkheid om 

onderzoek te kunnen doen middels een wekelijkse ‘verplichte’ studiedag.

Mijn brachymentor drs. L.E.C.M. Blank. Beste Leo, jij hebt de prostaat PDR techniek 

bedacht. Bedankt dat ik met jouw ideeën dit promotiewerk heb mogen doen. Bovenal 

bedankt dat ik na lang hunkeren bij jou pas de echte brachytherapie in al zijn facetten 

heb mogen leren.

De leden van de promotiecommissie, prof. dr. J.J. Battermann, prof. dr. M.B. van 

Herk, prof. dr. P.C. Levendag, prof. dr. D.J. Richel, prof. dr. J.J.M.C.H. de la Rosette 

en prof. dr. M. Verheij, wil ik bedanken voor de tijd die zij hebben genomen om het 

manuscript door te lezen en te beoordelen en hun bereidheid zitting te nemen in de 

promotiecommissie. Veel dank ben ik verschuldigd aan Jan Battermann die mij aan het 

begin van het promotieonderzoek van adviezen heeft voorzien. Tevens ben ik Marcel van 

Herk erkentelijk om de vele uren werk die hij in het project gestoken heeft om het laatste 

artikel op tijd af te krijgen.

Prof. dr. A.H. Zwinderman, kon ik altijd bellen, mailen of opzoeken zodra ik met de 

statistiek vastliep. Jouw manier om onbegrijpelijke statistiek begrijpelijk te maken heb ik 

met veel bewondering ervaren. Ik hoop nog vaak van jouw kennis te mogen gebruikmaken. 

Koos bedankt.

Mijn collega’s Debby Geijsen en Willemijn Kolff hebben veel van de patiënten 

geïmplanteerd en het resultaat van o.a. hun werk is in dit proefschrift beschreven.

Met Maarten Hulshof, mijn sparringpartner op de afdeling Radiotherapie, en Theo de 

Reijke, mijn sparringpartner op de afdeling Urologie, heb ik veel discussies gevoerd over 

de indicatie voor PDR prostaatbrachytherapie. Zij gaven mij ook de mogelijkheid om de 

studies te kunnen uitvoeren. Ik hoop dat ik jullie nu overtuigd heb van de waarde van PDR 

brachytherapie bij de behandeling van het prostaatcarcinoom.

Veel dank gaat uit naar mijn collega’s van de fysica-groep die altijd zeer geduldig 

berekeningen hebben gedaan en de manuscripten van commentaar voorzagen, Kees 

Koedooder, Niek van Wieringen, Jeroen van de Kamer, Yvonne van Herten, Greet 

D’Olieslager en Uulke van der Heide (UMCU).

Het laatste artikel was tegen de klok werken, maar juist op tijd af dankzij de inspanning 

van Hessel Wijkstra en Ruud Kuipers.



De brachylaboranten, Hans van der Grient, Emmie Kaljouw, Nicole Wolffs, Monique 

Breed, Natasha Groen, Eylem Arikan, Jennifer Wilkens en Emmy Rodenburg, ben ik zeer 

dankbaar voor hun betrokkenheid bij de behandeling van onze patiënten en de vele extra 

planningen en DVH-plots die zijn gemaakt.

De studenten geneeskunde, Djuna de Back en Elisa Reziae, ben ik dankbaar voor de 

hulp bij het verkrijgen van onderzoekgegevens.

Gita Guggenheim-van der Hout en Judith Dubbeld hebben mij veel werk uit handen 

genomen door een wel perfecte secretariële en administratieve ondersteuning. Het is een 

fijn gevoel te weten dat alles goed komt; Gita en Judith regelen het wel.

Mijn paranimfen Vanessa Breidel-Cratz en Eric-Jan Sobels ben ik dankbaar om mij 

terzijde te staan voor een onvergetelijke dag.

Veel dank ben ik schuldig aan tio Chen (Vincent Pieters) die mij altijd heeft gesteund 

om aan een wetenschappelijke carrière te beginnen en heeft zich belangeloos ingezet 

voor mijn studie ver van huis.

Trots ben ik op mijn vader die mijn promotie helaas niet heeft kunnen meemaken. 

De manier waarop hij ons steunde en interesse voor de persoon toonde is voor mij een 

voorbeeld hoe een vader moet zijn. Dit boekje draag ik aan hem op, want hij verdient de 

eer meer dan ik.

Mami masha danki pa tur sosten sin kondishon i amor. Een proefschrift schrijf je niet 

alleen, anderen helpen jou met suggesties, opmerkingen en correcties. De resumen heb jij 

met plezier samen met mij geschreven, heel veel dank.

Lieve Carola, jij bent heel belangrijk geweest voor het slagen van deze promotie. Ik 

kon en kan altijd op jou rekenen. Un sunchi pa abo.

Miguel, Carmen en Gabriela, ik houd ontzettend veel van jullie en bedankt voor jullie 

onvoorwaardelijke liefde.

It always seems impossible until it’s done (Nelson Mandela)
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