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Dankwoord 
 

 

Het afronden van een promotie is een hele kluif. Het afronden van een promotie vanuit 

de perifere praktijk (en dan ook nog op licht gevorderde leeftijd) bleek een hele grote 

kluif. Deze promotie was nooit gelukt zonder de hulp en inspanning van velen.  

 

Prof. dr. W.J.J. van Rooij, beste Willem Jan, promotor  

“Nou, dan doen we dat toch”. Dat was je antwoord op de vraag of je wilde helpen met 

mijn promotie. En dat heb je ook altijd gedaan: ieder concept dat ik op Gmail zette, 

bleek de volgende ochtend al gecorrigeerd. Zonder je niet aflatend enthousiasme en 

geweldige drive hadden we hier vandaag niet gestaan. 

 

 Prof. dr. J.A. Reekers, beste Jim, promotor 

Ook jij reageerde gelijk enthousiast op mijn mogelijke promotie en je hebt geweldig 

geholpen bij de afhandeling ervan. 

 

Dr. P.N.M. Lohle en dr. P.F. Boekkooi, beste Paul en Focco, copromotoren 

Dit proefschrift is eigenlijk het resultaat van het werk dat in 1998 gestart is door Harrie 

Vervest en Leo Lampmann en dat in de jaren erna door jullie geweldig is opgepakt. 

Samen hebben jullie het St. Elisabeth Ziekenhuis op de embolisatie-kaart gezet. Dat ik 

daar nu aan mee mag werken, beschouw ik als een voorrecht. 

 

De leden van de leescommissie: Prof. dr. G.J. den Heeten, Prof. dr. M.J. 

Heineman, Prof. dr. H.A.M. Brölmann, Prof. dr. L.J. Schultze Kool, Prof. dr. M. 

Wieringa-de Waard en dr. O.M. van Delden wil ik danken voor het zitting nemen in de 

leescommissie en voor hun inspanningen. 

 

Mijn overige maten: Klaas, Kees, Menno, Fiek, Gerlof en Jo 

Een promotie gaat altijd over de rug van de maatschap. Deze promotie is daarop geen 

uitzondering. Jullie hebben daar nooit moeilijk over gedaan en waren altijd bereid dat 

ene stapje extra te zetten. Dank daarvoor. En Kees, wees gerust: even geen 

schetenwap meer!  
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Groskamp en Paul: paranimfen 

Oude vriendschap roest niet. 

De eerste ochtend van het werkkamp van “de eerste sociëteit der Nederlanden” in 

Noordwijk kwam je – geheel in legerkleding - uit je slaapzak en mepte de leiding de 

tent uit. Ik nam me voor een beetje uit je buurt te blijven. Dat is gelukkig niet gelukt. 

Samen op de echo in het “Dijkzigt”; jij als oudste assistent, ik als jongste. Heerlijk zitten 

foeteren op alles en iedereen. Jammer dat het samenwerken tot de opleiding beperkt is 

gebleven.  

 

 En jij, je weet het zelf wel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




