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In dit proefschrift zijn de resultaten beschreven van het onderzoek dat heeft 
plaatsgevonden op de afdelingen Cardiologie en Radiologie van het Academisch 
Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam. Nu het einde van het promotietraject in zicht 
is ben ik aangekomen bij het laatste gedeelte: het schrijven van het dankwoord. 
Gedurende het traject zijn er veel mensen die een bijdrage geleverd hebben aan het tot 
stand komen van dit proefschrift. Een aantal van hen wil ik in het bijzonder bedanken.  
 
In de eerste plaats wil ik mijn promotor prof. dr. J.J. Piek bedanken voor de goede 
begeleiding en de kans die mij is geboden om te kunnen promoveren. Met name de 
laatste periode hebben wij veel met elkaar gesproken over het onderzoek. De 
supersnelle manier van werken en de enthousiasme voor het onderwerp zal ik daarbij 
niet snel vergeten.   
 
De tweede in rij die ik veel dank verschuldigd ben is mijn copromotor, dr. X.L. 
Velders. Xandra, onze samenwerking is begonnen in 2002 toen ik kwam werken bij de 
stralingsbeschermingsgroep van het AMC. Vanaf dat moment hebben wij intensief 
samengewerkt en hebben we, behalve dat we collega’s waren, ook een vriendschap 
mogen opbouwen. Ik kan me nog goed herinneren dat jij de eerste keer het voorstel 
deed om een proefschrift te schrijven. Hoewel ik zelf op dat moment nog wat 
aarzelingen had, gaf jij direct aan mij daarbij te willen helpen. Vanaf het begin tot aan 
de afronding van het traject heb jij me geholpen bij het schrijven van het proefschrift. 
We hebben veel discussies gevoerd over de inhoud van het proefschrift dat steeds weer 
tot nieuwe inzichten leidde. Bovendien maakt jouw gedrevenheid dat we altijd weer 
oplossingen vonden voor de problemen die we tegenkwamen. Ik heb veel van je 
geleerd en kijk met enorm veel plezier terug op de afgelopen periode waarin we 
intensief hebben mogen samenwerken. 
 
Leden van de promotiecommissie, prof. dr. T.J.F. Savelkoul, dr. J. Geleijns, prof. dr. 
R.J. de Winter, prof. dr. J.G.P. Tijssen, prof. dr. C.B.L.M. Majoie en prof. dr. C. van 
Kuijk ben ik zeer erkentelijk voor de kritische beoordeling van het proefschrift. 
 
Beste Theo, Ammy en Jose (de Groot), heel erg bedankt voor het wisselen van de 
persoonsdosismeters. Dankzij jullie hulp hebben we belangrijke data kunnen 
verzamelen voor het onderzoek. 
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Beste Jose (van Leeuwen), wat een enorme klus, het invoeren van de data van 10 000 
procedures. Heel erg bedankt! Bovendien denk ik nog vaak terug aan de plezierige 
periode dat jij, Xandra en ik hebben samengewerkt 
 
Beste Albert, dank voor het meedenken, meelezen en de hulp bij het opmaken van het 
proefschrift. 
  
Lieve Madoc en Eveline, ik heb heel wat uurtjes in jullie kantoor doorgebracht om te 
kunnen werken aan het onderzoek. De werkomgeving bood mij de rust zodat ik mij 
goed kon concentreren op mijn werk. Er stond altijd een kopje koffie en een 
boterhammetje klaar. Dank jullie wel voor onze vriendschap. Ennuhhh buurmannetje, 
triathlon:” here we come”. 
 
Mijn ouders en schoonouders wil ik bedanken voor alle hulp en medeleven. 
 
Als laatste wil ik mijn lieve vriendin Mariëtte en onze twee kindertjes Meindert en 
Lenneke bedanken. Dank jullie voor alle ruimte die ik heb gekregen om dit werk te 
kunnen verrichten. Ik houd van jullie! 
 




