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Dankwoord 
 
Ik heb de afgelopen jaren met veel plezier gewerkt aan het onderzoek dat 
ten grondslag ligt aan dit proefschrift. Kliniek en Research gaan op onze 
afdeling Radiotherapie hand in hand, en dat schept fantastische 
mogelijkheden voor toegepast klinisch onderzoek. In het verlengde daarvan 
wil ik Joos Lebesque en Harry Bartelink bedanken voor alle ruimte die ik 
gekregen heb om te werken aan dit promotieonderzoek. Ook maak ik graag 
van deze gelegenheid gebruik om mijn dank uit te spreken voor de goede 
samenwerking van de afgelopen jaren met een heleboel mensen op deze 
afdeling. Daarbij wil ik een aantal (ex)collega’s in het bijzonder noemen.  
 
Vanaf dag één in het AvL, ergens eind 1998, was daar Joos, mijn nieuwe 
baas en nu ook mijn co-promotor. Joos, van jouw kennis op het gebied van 
wetenschappelijk onderzoek en radiotherapie, heb ik erg veel geleerd. Jouw 
enthousiasme en commentaar bij de diverse projectbesprekingen was altijd 
de beste brandstof om weer met alle plezier hard aan de slag te gaan. Het 
grootste en langste project was de prostaat-trial. Goede herinneringen heb ik 
aan de samenwerking met Mischa Hoogeman, Pietje Muller, Stéphanie 
Peeters en (in Rotterdam) Wim van Putten, Peter Koper en Abrahim Al-
Mamgani. En natuurlijk ook Ingrid Mandjes van het Trialburo en haar 
collega’s in het NKI/AVL en elders in het land, die deelnamen aan deze 
grote studie. Een ander belangrijk project was de “Top Klinische Zorg”: 
Emmy, Angela, Annemarie, Gert, Peter, Iain, Herman, Aline, Jacqueline, 
Ron, José, Katrien, Coen, Joos. Veel prettige wekelijkse besprekingen 
hebben we gehad, en niet te vergeten, een aantal gezellige TKZ-etentjes.  
 
Nog meer goede herinneringen als ik denk aan ….  
Gezelligheid: Ingrid van Driel (ik mis nog steeds onze gezellige lunches) en 
mijn oude kamergenoten Tonnis, Peter en Gert: jullie waren altijd in voor een 
goede discussie of een gezellig bakje koffie. Het Tuinhuis: nog meer 
gezelligheid, veel dropjes, trippelende muizen en een huppelende Karel. 
Oude buren: Marcel, Agnieszka, Anne, Eugène, Corine, Christoph, Iain, 
Tom, Bob, Edwin, Karel, Marjan, Thijs, Karin, René. Nieuwe buren: de IGRT 
en Research groep, waarbij ik in het bijzonder Patricia Fewer, Marnix Witte 
en Joop Duppen bedank voor de praktische hulp bij de totstandkoming van 
dit boekje. “Nieuwe” baan & baas: Coen, na al die prostaatstudies, is het 
inderdaad de hoogste tijd om eens wat anders te gaan doen !   
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