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Dankwoord
Als ik in mijn eentje had moeten promoveren was dit boekje er nooit gekomen. Dankzij 
de hulp van velen is het echter gelukt. Ik wil iedereen die een bijdrage heeft geleverd 
hartelijk danken. Een aantal mensen in het bijzonder:

Mijn promotor, prof. dr. van Gulik. Beste Thomas. Drie keer is scheepsrecht! Ik ben 
namelijk 3 keer op sollicitatiegesprek geweest, voordat ik een promotieplek bij u heb 
kunnen scoren. In het begin was het de vraag of het experimentele gedeelte van het VPE 
studie levensvatbaar zou zijn. Het idee om hiernaast voor de zekerheid iets klinisch op 
te zetten, heeft geresulteerd in de DiFA trial. Ook het konijnenmodel is ook uitgegroeid 
tot een onderzoekslijn. Ik ben er trots op dat er 2 opvolgers verder kunnen met mijn 
onderzoek. Aan de andere kant is het boekje hierdoor wel tweeledig geworden.   De 
sfeer op “het lab” was heel goed, niet in de laatste plaats door uw enthousiasme voor 
het organiseren van etentjes, borrels en zelfs een weekendje Marrakech! Er is mij wel 
eens gezegd dat multitasken voorbehouden is aan vrouwen, maar u hebt het tegendeel 
bewezen. Ongelooflijk om te zien hoeveel u aanpakt.  Ondertussen blijft u altijd even 
vriendelijk en rustig en staat de deur (bijna)  altijd wagenwijd voor ons open.

Mijn co-promotores dr. M. Heger en dr. S.S.K.S. Phoa. Miegert, in het begin moest ik even 
aan je wennen, maar ik ben je in de loop van de tijd steeds meer gaan waarderen. Ik ken 
weinig mensen die zoveel tijd steken in het doen van onderzoek als jij. Je hebt zelfs een 
matras op je kamer liggen! Bedankt dat je altijd voor me klaar stond als ik hulp nodig 
had en bedankt voor het kritisch (en toch snel) nakijken van de manuscripten. Ik hoop 
dat je inspanningen worden beloond met een hoop hoge IF artikelen! Saffire, we hebben 
samen met Yung en Thomas de DiFA trial opgezet. Ik hoop dat er in de toekomst mooie 
artikelen uit deze studie voort zullen vloeien!

Overige leden van de promotiecommissie: prof. dr. D.L. Willems, prof. dr. J.S. Laméris, 
prof. dr. C.H.C. Dejong, dr. E.A.J. Rauws en dr. J. Verheij, dank voor uw bereidheid dit 
proefschrift op zijn wetenschappelijke waarde te beoordelen. Prof. dr. O. Farges, all the 
way from France, it is a great honour to have you as my opponent. I sincerely thank you 
for serving on my doctoral committee. 

Dr. R.J. Bennink, beste Roel. Je staat altijd open voor ideeën voor onderzoek met nucleaire 
beeldvorming. Ik heb met veel plezier met je samengewerkt. Ik ben er van overtuigd dat 
je in de toekomst nog veel bij zult dragen aan zowel de PVE- als de DiFA onderzoekslijn. 

Dr. Roelofs, Joris. Bedankt voor je hulp en uitleg op het gebied van histologie. 
Daarnaast was de revival van “Rembo en Rembo” weer eens een leuke afwisseling in de 
onderzoekstijd. 
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Voor zover niet elders genoemd in dit dankwoord, wil ik alle medeauteurs van de 
hoofdstukken hartelijk danken voor hun bijdrage: prof. dr. D.J. Gouma, prof. dr. O.R. 
Busch, dr. O.M. van Delden, drs. C.Y. Nio, dr. V. Terpstra, prof. dr. U.H.W. Beuers, dr. S. 
Bipat, drs. H. Lin, prof. dr. C. Liu. 

Adri, superman. Zonder jou hadden we de experimenten natuurlijk niet kunnen doen! 
Ik ben ontzettend blij dat ik met zo’n vakman als jij samen heb mogen werken. De dagen 
waren soms lang, maar we hebben het altijd heel gezellig gehad. Misschien kunnen we 
voor de vorm nog eens “uit eten” gaan bij petit Antoine, of Antoine petit en een kip 
sateetje bestellen?!  

En waar zouden we zijn zonder Krijn. Vanaf het begin betrokken bij de konijnen-
experimenten. Heel fijn, want je had al veel ervaring met VPE in de humane setting. 
Het duurde even om je te overtuigen dat dit toch echt het leukste onderwerp is om op 
te promoveren, maar het is gelukt! Heel veel dank voor je enorme inzet de afgelopen 
maanden. Hierdoor hebben we de deadline voor dit boekje gehaald. Ik hoop jou ook nog 
verder te kunnen helpen bij jouw boekje!

Albert en Esther. Bedankt voor jullie analytische ondersteuning. Albert, onze 
supersonische cellijn is niet helemaal succesvol geworden, maar wat waren we er dichtbij! 
Bedankt voor je geduld tijdens de diverse bepalingen en kleuringen die we hebben 
gedaan en je luisterend oor. Er is niemand op het lab die zo goed is in het onderhouden 
van contacten als jij, dus…we mailen!

Zonder de vrijwillige inzet van de radiologie laboranten, in het bijzonder Martin, Robert, 
Roos en Dominique, was het nooit mogelijk geweest om de konijnen door de CT scan te 
halen. Zelfs in het weekend waren jullie hiertoe bereid. Daarnaast was het altijd gezellig 
om bij jullie op de ”Omni 1” (soms leek het eindeloos) levers te omcirkelen. Mijn dank 
is groot! 

Goossie. Tja, wat zal ik er van zeggen. Ik kan me niet voorstellen dat ik zonder jou de tijd 
op het lab door was gekomen. Jij begrijpt als geen ander dat ik regelmatig een M&M’s-
infuus nodig heb om goed te kunnen functioneren. We verruilen plein G nu gewoon 
voor het Westerpark, maar natúúúúúrlijk!

De BAL-groep, Ruurdtje, Tessa, dr. R. Chamuleau en Geert. Bedankt voor jullie 
commentaar op presentaties op de woensdagmiddag. Daarnaast kon ik altijd bij jullie 
terecht met vragen over micro-arrays (al heeft dit niet geleid tot een hoofdstuk in dit 
proefschrift). Ik wens jullie veel succes met het doorontwikkelen van de AMC-BAL! Tessa, 
veel success met je nieuwe carrière.
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“Mijn” studenten, Lindy en Max. Ik heb mazzel gehad dat ik 2 van zulke enthousiaste 
studenten heb mogen begeleiden. Lindy, jij bent niet meer weggegaan. Ik hoop dat je 
het nog een hele tijd naar je zin zult hebben op het lab. Max, succes met je coschappen, 
ik ben benieuwd of je daarna ook gaat promoveren.   

Onderzoekers van het lab: “good-old-times” Wilmar, Jaap, Hendrik, Gwen, Geert, Cara, 
Zineb en Deha. We hebben mooie tijden beleefd. Ik hoop dat we elkaar zo nu en dan 
tijdens, ik noem maar een dwarsstraat, een borrel weer eens spreken! Wilmar, dank 
voor de introductie van de PVE onderzoekslijn. Jij bent hier toch de grondlegger van. 
Ik ben benieuwd hoeveel generaties hier nog mee verder kunnen! Ivo, Marcel, Robert, 
Thony, Mans, Peter, Arvid, Rowan en Megan: ik wens jullie nog een fijne tijd op het lab 
toe en hoop op niet al te lange termijn op jullie promotie aanwezig te mogen zijn. Mijn 
opvolgsters Matthanja en Lisette. Volgens mij gaan jullie als een speer. Ik hoor het graag 
als ik nog iets voor jullie kan doen in de toekomst en hoop t.z.t. een mooi boekje op de 
deurmat te vinden! 

Onderzoekers van G4, bedankt voor de gezellige ontbijtjes op woensdagochtend, coca-
cola middagbreaks, taarten op oud-Bussum en borrels hier en daar. Voor degenen die 
nog niet klaar zijn met het onderzoek, succes! 

Lieve Klaske (of Naske, of Klienke...). Ruim 5 jaar geleden kwam ik je tegen tijdens de 
sollicitatiegesprekken voor een ANIOS plek heelkunde in Hilversum. We zijn toen allebei, 
vol enthousiasme voor de chirurgie, aangenomen. Er is veel veranderd in de tussentijd. 
Gelukkig zijn we vriendinnen gebleven. Veel succes met jouw promotie!

Mijn aloude studiematties Simone en Roeland. Bijna 15 jaar geleden samen begonnen 
op de Anna’s Hoeve, nu alledrie toch dokter en (bijna) doctor geworden. Het was fijn 
om tussen de bedrijven door regelmatig even bij te kletsen op plein G. Ik hoop dat de 
etentjes in ere gehouden worden!

Libuše Markvart, beste Liba. Ongelooflijk wat jij allemaal kunt met potlood en papier! Ik 
ben er trots op dat jij je afstudeerproject over mijn onderzoek doet. De illustraties op de 
kaft zijn jouw werk. Heel veel dank hiervoor. Je bent nu zelf bezig met de laatste loodjes 
voor jouw studie. Ik ben er van overtuigd dat het schitterend wordt!

Beste Barbara, bedankt voor het mooi maken van dit boekje en het stellen van deadlines. 
Het is toch maar mooi gelukt! 

KochxBos, beste Hans. Hartelijk dank voor de tijd en moeite die je in de kaft hebt 
gestoken. Ik ben heel blij met het eindresultaat!
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Mijn fijne collega’s van Aemstelwijck en “groepje 10K”, bedankt voor jullie luisterend 
oor en begrip het afgelopen jaar! 

Lieve paranimfen, Chantal en Gwen. Ik ben er trots op jullie naast me te hebben staan 
tijdens de promotie. Channie, het is toch bizar hoe onze levens elkaar een tijd terug 
kruisten en sindsdien exact parallel lopen! Jij begrijpt dus ook altijd precies wat ik bedoel. 
Het is heel bijzonder en fijn om zo’n vriendinnetje te hebben. NiCha rules! Gwennie, 
mijn lab-vriendinnetje en congres-roomie. Ik ben blij dat ik je heb leren kennen op het 
lab. Je bent altijd vrolijk en in voor gezelligheid, maar ondertussen ook geïnteresseerd 
en doortastend. Ik hoop dat we nog veel bakkies zullen doen in de toekomst, ondanks 
de drukte! 

Mijn lieve vrienden en vriendinnen, sorry dat ik de afgelopen tijd vaak niet van de partij 
was. Ik heb jullie gemist. Vanaf nu heb ik weer volop tijd én mag ik weer wijn drinken! 
Tot snel...  

Mijn lieve ouders. Wat een geluk dat jullie gezond en wel bij mijn promotie aanwezig 
kunnen zijn. Jullie hebben er voor gezorgd dat ik zo ver ben gekomen. Ook de laatste 
(onderzoeks)jaren hebben jullie veel voor me gedaan. Het wekelijks oppassen op Yara 
en Krijn in hun eerste levensmaanden en op de momenten dat we het zelf niet konden 
regelen heeft ons een hoop rust gegeven. Ik heb enorm veel respect en bewondering 
voor jullie en ben blij dat ik jullie als ouders heb getroffen. Vandaar dat ik dit boekje 
aan jullie heb opgedragen. 

Mijn lieve grote zussen, Hellen en Tjalda, en Edward, Mare en Evan. Bedankt voor jullie 
onvoorwaardelijke steun. Ik hoop vanaf nu weer meer tijd te hebben om jullie op te 
komen zoeken! 

Mijn schoonfamilie. Lieve Hans, wat had ik graag gehad dat bij mijn promotie aanwezig 
kon zijn. Ik hoop dat je toch stiekem over m’n schouder meekijkt… Lies, Annelies, Edzart 
en Isa. Wat ben ik blij dat ik jullie er zomaar bij heb gekregen. Het is altijd heel fijn om 
naar Terschelling te komen om even bij te tanken in drukke tijden. Veel dank voor de 
gezelligheid en voor het oppassen als dit nodig was!

Goh…, best druk zo’n proefschrift schrijven en ondertussen werken, een opleiding volgen 
en 2 kleine kindjes om je heen… Maar gelukkig niet in mijn eentje! Lieve, lieve Nico, 
ik ben heel blij dat jij er altijd voor me bent. De laatste maanden zijn voor jou niet 
gemakkelijk geweest, maar ik heb je zelden horen klagen. Respect! Vanaf nu gaan we, 
zoals beloofd, alleen nog maar leuke dingen doen;-). Mmmpwah!
Yara en Krijn. Ik ben best trots op dit boekje, maar ik ben echt apetrots op jullie! Nu het 
boekje af is, kan ik weer alle tijd in jullie stoppen. Ik heb er enorm veel zin in!
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