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Dankwoord

Ik wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan dit proefschrift. Jullie hulp en 
advies waren zeer welkom. In het bijzonder wil ik bedanken:

Mijn promotor prof. dr. J. Stoker. Beste Jaap, hartelijk dank voor de zeer goede 
begeleiding. Ik heb veel geleerd van je kritische en nauwkeurige manier van werken. 
Ik bewonder de aandacht en inzet die je voor alle promovendi hebt. Je snelheid van 
reviseren (ook ’s avonds en in het weekend) is onovertroffen. Ondanks dat er al veel 
onderzoeken naar CT-colografie zijn gedaan, heb ik onder jouw leiding een aantal 
interessante studies mogen uitvoeren.

Beste Henk, je zou mijn co-promotor zijn geweest. Evenals bij vele andere promovendi, 
heb je een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan mijn promotieonderzoek. Veel van 
mijn publicaties waren onmogelijk geweest zonder jouw bijdrage en er lagen nog 
mooie plannen in het verschiet. Je was een bijzondere man: zeer goed in je werk 
als fysicus, maar ook een hele fijne, bescheiden, aimabele collega. Het was mooi 
om je als een Sherlock Holmes te zien analyseren; hier heb ik veel van geleerd. Je 
afwezigheid is een gemis.

Beste Patrick, hartelijk dank voor de hulp aangaande de laboranten en spasmolytica 
studie. Ik waardeer het dat je—naast je hulp op het terrein van de statistiek—ook 
kritisch naar de manuscripten hebt gekeken. Jouw adviezen waren niet alleen voor 
de laboranten en de spasmolytica studie van waarde; ik heb er voor de andere 
studies ook veel aan gehad.

Beste Geert, bedankt voor je hulp bij de dual-energy studie, en vooral ook dat je na 
het overlijden van Henk bij het afmaken de stralingsenquête hebt geholpen.

Beste Frans en Vincent, hartelijk dank voor jullie samenwerking bij de cleansing 
studie. Voor het technische gedeelte was jullie hulp absoluut onmisbaar.

Beste Jan, hartelijk dank dat je met veel inzet hebt meegewerkt om de alfentanil 
studie als multi-center studie uit te voeren. Zonder jouw hulp had deze studie veel 
langer geduurd.
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Beste Onno, bedankt voor de goede samenwerking bij de dual-energy studie. Je 
duidelijke visie was steeds bijzonder constructief.

Shandra, bedankt voor je bijdrage aan de laboranten studie en de vele adviezen bij 
andere studies. Bedankt ook voor het organiseren van de research bijeenkomsten.

Mijn collega’s Marije, Margriet, Jeroen, Jurgen en Lex, die mij zo goed geholpen 
hebben met de Alfentanil studie. Alle artsen en laboranten van de afdeling radiologie, 
in het bijzonder diegenen die hebben geholpen met scannen of het beoordelen van 
onderzoeken: Yung, Giedre, Alex, Cindy, Dominique, Harry, Karin, Kevin, Martin en 
Nick. Alle overige mede-auteurs: Susanne, Markus, Marieke, Iwo en Lucas. Hartelijk 
dank voor jullie bijdrage.

Mijn paranimfen, cubicle gezelschap, clubgenoten, sportmaten en vrienden Robert 
en Jurgen. Onder toeziend oog van Dean hebben we een schitterende tijd gehad. 
Humor heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de werkvreugde. Hierdoor 
werden de obstakels die je uiteraard tegenkomt in een promotieonderzoek met een 
glimlach overwonnen. Hopelijk komen jullie binnenkort naar de andere kant van de 
brug.

Ik wil alle andere (ex-)onderzoekers van G1 en Z0 bedanken: Anne, Anneke, Anneloes, 
Carl, Charlotte N., Charlotte T., Cheima, Dennis, Franceline, Frank, Henk-Jan, Jochem, 
Joppe, Jordi, Manon, Marieke, Mariëlle, Marjolein L., Marjolein L., Marjolein Z, 
Martine, Olvert, Sandra, Sanna, Shira, Sjoerd en Tanja. Ook de mensen van het 
researchbureau Marieke en Anneke en de secretaresses: Annemarie, Mirjam, Wiola 
en Ann-Sophie.

Promotiecommissieleden prof. dr. J.S. Laméris, prof. dr. P. Fockens, prof. dr. W.A. 
Bemelman, prof. dr. G.J. den Heeten, prof. dr. P.D. Siersema en dr. M.S. van Leeuwen. 
Hartelijk dank dat u mijn proefschrift kritisch wilde toetsen en zitting wilde nemen in 
mijn promotiecommissie.

Otto en Anje, dank dat ik de radiologie opleiding bij jullie mag volgen.

Mijn broer Emile, we hebben samen een fantastische jeugd gehad. Ondanks dat wij 
zeer verschillende opleidingen zijn gaan doen, lijken we erg op elkaar. Ik ben trots 
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op je muzikale talenten en belangrijke werk als leraar. Mijn lieve ouders (Lodewijk 
en Marian), bedankt dat jullie mij vol toewijding en zeer liefdevol hebben opgevoed. 
Ik zou niet kunnen bedenken wat er beter had gekund. Jullie hebben mij altijd alle 
kansen geboden en mij overal in gesteund. Jullie hebben me geleerd dat niets 
onmogelijk is en dus ook promoveren niet. Ik zeg het niet zo vaak, maar ik houd van 
jullie.

Lieve Annemarie, het is geweldig hoe je mij altijd in alles steunt. Jouw steun en 
flexibiliteit hebben ook in zeer belangrijke mate bijgedragen aan dit proefschrift. Het 
was even druk om het begin van mijn opleiding en het afronden van de promotie 
te combineren met jouw werk en opleiding. Het promotieonderzoek is klaar, maar 
de volgende uitdaging komt er binnenkort aan. Ik kijk er heel erg naar uit om samen 
met jou te gaan genieten van ons eerste kind. Ik houd van je.
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