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DANKWOORD 

Wow, het is zover! Mijn proefschrift is af! Heerlijk om nu eindelijk dit dankwoord te mogen 

schrijven! 

HARRY BARTELINK  Als gewezen hoofd van de afdeling Radiotherapie wil ik je bedanken voor 

de mogelijkheid mijn promotieonderzoek bij Het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van 

Leeuwenhoek Ziekenhuis uit te voeren. Het heeft mij veel gebracht. Mijn oprechte dank.  

MARCEL VAN HERK  Als promotor ben je voor mij altijd een bron van inspiratie geweest. De 

passie die jij voor de toegepaste medische wetenschap uitstraalt is onbeschrijflijk. Dat heeft mij 

altijd gemotiveerd mijn onderzoek te doen. Ik vond het dan ook erg fijn om voor en met je te 

werken en ik heb ontzettend veel van je geleerd. Ik ken je inmiddels al zo lang en je vrolijkheid 

en ‘hoihoi’ ga ik zeker missen! Dankjewel voor alles! 

JOOS LEBESQUE  Als co-promotor wil ik je graag bedanken voor je waardevolle aanvullingen op 

mijn manuscripten en voor het motiveren om door te gaan met schrijven, ook al duurde het 

schrijven van artikelen soms lang.  

DAVID JAFFRAY  You were the one that made my PhD study financially possible by acquiring 

the NCI grant. As one of the projectleaders I would like to thank you for all the effort you put into 

correcting my manuscripts and for arranging the approval for collaboration which was needed to 

publish the Toronto data. In particular I would like to thank you for given me the opportunity to 

visit the Princess Margaret Hospital, Toronto, Canada, where I met your inspiring group. In 

particular, I would like to thank DOUGLAS MOSELEY  and JEFFREY SIEWERDSEN  for working 

together and the great fun during the late-night experiments on the cone-beam CT scanner. For 

me, visiting your group was unforgettable! ThanX for that! 

KENNETH GILHUIJS  en JAN-JAKOB SONKE  Als projectleiders wil ik jullie graag bedanken voor 

jullie waardevolle commentaar op een groot deel van mijn manuscripten en voor jullie oprechte 

belangstelling in het verloop van mijn promotieonderzoek. Ik kon altijd bij jullie binnenlopen om 

te overleggen of voor zo maar een praatje. Niets was teveel en fijn dat dat kon. Dank jullie wel. 

FLORIS POS  Jij kwam als radiotherapeut het prostaat image-guidance project versterken. 

Samen hebben we gezwoegd aan het dieetartikel. Je was altijd zeer betrokken en je liep altijd 

wel eens binnen om te vragen hoe het ging met de voortgang. Dankjewel hiervoor. 

JOSIEN DE BOIS  Als research laborante heb je aan al mijn onderzoeken meegewerkt en 

daarvoor heb je heel veel werk verzet. Dank voor al je hulp. 

XAVIER ARTIGNAN  My French is not so well, I hope your English still is! Thank you for working 

together and your contribution to my thesis. You were a real friend at the time you visited our 

institute. Merci tellement! 

ANS VAN STIJGEREN  Jij was de diëtiste die ervoor zorgde dat de patiënten gemotiveerd bleven 

om het dieetprotocol te volgen. Ik wil je hier graag voor bedanken en voor de gezellige lunches 

die we af en toe samen hadden. 
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PATRICIA FEWER  Dankjewel voor alle ondersteuning, hulp en gezelligheid al die tijd. En echt 

geweldig dat je tot op het allerlaatste moment nog steeds een plekje voor me reserveerde op de 

afdeling!! 

JOCHEM WOLTHAUS  en SIMON VAN KRANEN  Ik vond het erg leuk om tegelijkertijd met jullie 

mijn promotietijd te doorlopen. En of we nou wel of niet bij elkaar op de kamer zaten, ik kon 

altijd bij jullie aankloppen voor hulp, of voor zo maar een praatje. Dank jullie wel voor alle 

gezelligheid en steun. En echt superfijn dat jullie mij als paranimfen willen bijstaan tijdens de 

verdediging van mijn proefschrift! Jochem, jij gaf het goede voorbeeld, en Simon, jij nog heel 

veel succes met je eigen promotie! 

LENNERT PLOEGER  Ik kwam op jouw promotieonderzoeksproject werken. Niets was je teveel 

om mij te introduceren in de wereld van programmeren. Als dat er niet geweest was, was dit 

proefschrift er waarschijnlijk nooit van gekomen. Dus daarom, een speciaal dankjewel! 

MARNIX W ITTE  en ROMAN BOHOSLAVSKI  Mijn laatste ‘officiële’ kamergenoten. Jullie kan ik 

natuurlijk niet vergeten! Dank voor de steun en gezelligheid gedurende de laatste maanden van 

mijn promotietijd. Misschien wel wat veel gemopper door mij tijdens de laatste loodjes en op de 

files, maar verder hoop ik dat het wel meeviel met mij die laatste maanden op één kamer! ;)  

Daarnaast wil ik graag mijn collega’s van de research bedanken voor alle gezelligheid en steun. 

Uit de goeie ouwe tijd van ‘het Computerlab’: NIELS DEKKER, MICHEL FRENAY, ANJA 

BETGEN, ADRIAAN TOUW , PETER VAN DE VEN, NICO JESSURUN, ROEL STEENBAKKERS, 

PETER REMEIJER, CHRISTOPH SCHNEIDER, LAMBERT ZIJP, JOOP DUPPEN, MADDALENA 

ROSSI, GERBEN BORST, ROB LOUWE, LUC BOS, MISCHA HOOGEMAN, K IRSTEN DEURLOO, 

MARTIJN ENGELSMAN, YVETTE SEPPENWOOLDE, W ILLIAM KLEIN-ZEGGELINK, TONNIS 

NUVER, LEAH MCDERMOTT, MARKUS WENDLING en BEN MIJNHEER. En uit later goeie tijden: 

JOHAN DE BOER (die fantastische slingers zal ik nooit vergeten!), SUZANNE VAN BEEK, 

ANGELO MENCARELLI, ERIK-JAN RIJKHORST, VANESSA MEXNER, JASPER NIJKAMP, 

RIANNE DE JONG, SIMON RIT, HAN KREWINKEL, CAROLIEN MAAS, RAIJKO TOPOLNJAK, 

ANTON MANS, MARTIJN EENINK, MARTIJN BARSINGERHORN, TANJA ALDERLIESTEN, JOERI 

HONNEF en alle COLLEGA’S die ik niet bij naam heb genoemd. 

Tevens wil ik graag de promotiecommissie, professor BARTELINK, professor DEN HEETEN, 

professor LAGENDIJK, professor NIESSEN en professor VERHEIJ, bedanken voor het lezen en 

beoordelen van mijn proefschrift en voor hun aanwezigheid tijdens mijn promotie.  

Naast mijn collega’s wil ik ook graag nog een aantal mensen bedanken die voor mij belangijk 

zijn geweest ten tijde van mijn promotieonderzoek. 

Graag wil ik W IBE en JANNIE VEENBAAS, MORTEN HJORT, en JOKE GOUDSWAARD  van 

Phoenix Opleidingen bedanken voor de verkregen inzichten, hun begeleiding en feedback. Het 

was een waardevolle aanvulling tijdens mijn promotietijd! 

Mijn vriendinnen! Lieve CHANTAL, sinds de middelbare school spreken we nog steeds geregeld 

af voor een gezellig etentje om even bij te praten over werk, moederschap en andere dingen. 

En dat is nog altijd erg gezellig! Dankjewel voor alle gezelligheid en steun al die jaren! Lieve 

TESSA, een onvergetelijke kennismaking (!) midden in een nacht in mijn studententijd was het 

begin van onze vriendschap. Af en toe ‘een bakkie doen’ is heerlijk samen met jou. Ook jij, 

bedankt voor alle steun al die jaren. Dikke zoen! Lieve RENSKE  en lieve W IEKEL, mijn 

basketballvriendinnen! (Red.: Wat? Jij, Monique: basketballen? – Ja, inderdaad!) We hebben 
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ontzettend veel lol gehad samen. Ook na mijn basketballtijd bleven we elkaar zien, en dat heb 

ik altijd erg fijn gevonden. Dank jullie wel voor alle steun en gezelligheid al die jaren! Lieve 

YVONNE, jou leerde ik kennen tijdens de zwangerschapsgym en dat was een gezellige tijd. En 

ook nu nog zien we elkaar geregeld en praten dan bij over de kids en over werk, en dat is nog 

steeds erg leuk! Dear LISA, thanks for being that special Friend! Lieve SUZANNE, wij kwamen 

elkaar tegen tijdens de 3-jarige opleiding bij Phoenix. Je bent een heerlijk mens en waar we het 

ook over hebben, het is altijd gezellig. Fijn dat we elkaar nog steeds zien! En dan nog vriend 

PETER, jou ontmoette ik in ons gezellige studentenhuis in Zeist. Dankjewel voor al je interesse 

in mijn promotieonderzoek en voor alle gezelligheid! En, dankzij jou is het eerste ijsje van het 

jaar altijd weer een klein feestje! Daarnaast wil ik ook graag alle andere VRIENDEN, 

KENNISSEN EN STUDIEGENOOTJES  bedanken voor hun interesse, steun en gezelligheid!  

En mijn familie! Jullie waren mijn baken van waaruit ik vertrok. En ook het baken waarnaar ik 

terug kan keren, ook al zijn jullie er niet meer allemaal. Ik heb jullie lief en het is fijn om familie 

te hebben. Lieve PA EN MA, dank julie wel voor alles wat jullie mij gegeven hebben. De warmte 

waarmee jullie mij hebben grootgebracht is nog steeds voelbaar. Fijn dat ook jullie kleinkinderen 

daar nog van kunnen genieten! Lieve DIANA, lieve zus. Dankjewel voor al je interesse en steun. 

En ik vind het heerlijk om te zien hoe ook jij van onze kinderen geniet! Lieve FAMILIE EN 

SCHOONFAMILIE, dank jullie wel voor alle warmte die ik heb mogen ontvangen en jullie 

oprechte interesse in mij.  

En als laatste natuurlijk mijn Lief en onze kinderen! Lieve DAAN, eindelijk is het dan zover, mijn 

proefschrift is af! Je hebt mij al die jaren gesteund en in mij geloofd. Je hebt ontzettend veel 

opgevangen in ons gezin tijdens mijn promotietijd, toen ik heen-en-weer pendelde tussen 

Utrecht en Amsterdam, waar ik je heel erg dankbaar voor ben! Ik kijk uit naar de tijd na de 

promotie en we ons kunnen richten op een nieuwe toekomst, samen met onze drie prachtige 

kinderen, onze pareltjes. Lieve CAS, lieve SIMON  en lieve BENTE, wat heerlijk dat jullie er zijn! 

Ik geniet elke dag van jullie! Veel liefs en ♥♥♥. 


