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Dankwoord

Mijn promotor. Prof. dr. P. Baas, beste Paul, wat heb jij gezorgd voor een geweldige 

stroomversnelling. Niet alleen was jouw vakinhoudelijke visie van grote waarde, ook 

vind ik de manier waarop jij organiseert bewonderenswaardig. Voor ik het wist lagen 

alle papieren waar ze zijn moesten en was er ineens een promotiedatum. Ik ben je daar 

zeer dankbaar voor.

Mijn copromotor. Dr. H.M. Klomp, beste Houke. Vanaf het allereerste begin van mijn 

wetenschappelijke carrière heb je me begeleid in dit project. Toen ik me als student 

bij je aanmeldde was ik blij verrast door je vrolijke en luchtige persoonlijkheid, die in 

schril contrast stond met de indrukwekkende CT-beelden van de Pancoasttumoren 

die je me liet zien. De promotieplek die ik later kreeg heb ik te danken aan jouw 

wetenschappelijke creativiteit en vindingrijkheid. Je input tijdens onze meetings 

werkte vaak verhelderend. Ik heb er bewondering voor hoe jij overzicht houdt in de 

chaos, er is namelijk altijd te weinig tijd! Maar het ei is nu gelegd. We schreven artikelen 

en een trialprotocol, reden door het land voor ondersteuning bij inclusie en bezochten 

internationale congressen. Het was allemaal even leuk en leerzaam. Veel dank voor je 

vertrouwen en je begeleiding in de afgelopen jaren.

De overige leden van de promotiecommissie. Prof. dr. J.T. Annema, prof. dr. C.C.E. 

Koning, prof. dr. J.P. Van Meerbeeck, prof. dr. B.A.J.M. de Mol en prof. dr. W.J. Mooi. Ik wil 

u allen danken voor uw bereidwilligheid in de promotiecommissie plaats te nemen en 

voor de moeite die u heeft genomen voor het beoordelen van dit proefschrift. 

Prof. dr. B.B.R. Kroon en prof. dr. E.J.Th. Rutgers. Dank voor de mogelijkheid die u heeft 

geboden tot het doen van wetenschappelijk onderzoek op zo’n inspirerende plek. 

Dank voor uw continue interesse in mijn proefschrift.

Leden van de Thoraxoncologiegroep NKI-AVL. José Belderbos, Johanna van Sandick, 

Michel Wouters, Michel van den Heuvel, Sjaak Burgers, Nico van Zandwijk. Jullie 

hebben mij veel bijgestaan bij het schrijven en schaven. Veel dank voor jullie onmisbare 

bijdrage, de opbouwende kritiek en het fijne onderzoeksklimaat.

Leden van de NEL-studiegroep. Renée van Pel, Jelle Teertstra en Renato Valdes Olmos 

dank voor jullie tijd en expertise bij de aanvullende beoordeling van preparaten en  
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PET/CT-scans. Henk Codrington, Otilia Dalesio, Carla Weenink, Herman Rijna en 

Annemarie Dingemans, veel dank voor jullie inzet bij de opzet en inclusie. 

Marieke Vollebergh. Lieve Mariek, we hebben heel wat peentjes gezweet voor de sEGFR 

en de liganden. Dank voor de gezelligheid en support. 

Eva Schaake. Lieve Eva, ik ben blij met het mooie NEL-artikel, dank voor je inspanningen 

en het succesvol vervolgen van de studie. Je bent er ook bijna!!

Tjeerd Aukema. Beste Tjeerd, ik knipperde met mijn ogen en je was gepromoveerd. 

Dank voor het verwerken van de PET-data, het heeft geresulteerd in een mooi artikel.

Overige mede-auteurs. Harm van Tinteren, Tiny Korse, Hans Bonfrer, Renato Valdes 

Olmos, Mia Koolen, Lon Uitterhoeve, Jaap Kloek, Hans Blauwgeers. Dank voor jullie 

bijdrage en aangename samenwerking.

Het secretariaat van het HOD en MOD. Yvon en Olga, dank voor jullie behulpzaamheid 

in de beginjaren, en ook daarna als mijn pasje vernieuwd of account weer verlengd 

moest worden... Daphne, Kelly en Rachel, dank voor jullie hulp bij de o zo belangrijke 

laatste loodjes.

Medewerkers van het trialbureau. De manier waarop jullie goed geordend en secuur 

de charts bijhielden van de van de M06-NEL is van onschatbare waarde voor deze en 

eigenlijk voor iedere studie. Dank voor jullie toewijding.

Medewerkers van het archief. Veel dank voor jullie ondersteuning en hulp bij het extra 

zoeken en verwerken van al die grote stapels.

Collega promovendi. Jakko, Bin, Roelien, Philip, Robert, Maartje, Remco, Joost, Ewout, 

Iris, Ronald, Marieke, Maurits, Irene, Lisette, Tjeerd, Niels, Renske. Dank voor jullie 

gezelschap, de broodnodige afleiding en uitwisselen van praktische kennis en ideeën.  

Mijn voormalig opleiders in het Slotervaartziekenhuis. Dr. B.J. Dwars, beste Boudewijn. 

Dank voor de continue interesse in mijn promotie en het hier en daar geven van ruimte 

voor het afronden van dit proefschrift. Dr. E.J. Derksen, beste Eric, ik heb veel van je 

geleerd, juist ook op de momenten dat je er niet was (“succes!”). Dr. S. Bruin, beste 

Sjoerd, dank voor je enthousiasme waarmee je altijd bereid bent me iets te leren. Ook 

dank voor je praktische adviezen over het organiseren van je leven buiten de chirurgie. 
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Drs. Y.I.Z. Acherman, beste Yair, jouw temperamentvolle enthousiasme voor het vak is 

aanstekelijk! Ik ben je zeer dankbaar voor al je onderwijs, het inzichtelijk maken van 

diverse chirurgische dilemma’s en je support. Tot slot drs. E.J. van Dulken, drs. L.M. de 

Brauw, drs. A.W.J.M. van de Laar en dr. A.N. Kimmings, dank voor het leggen van een 

solide basis van chirurgische vaardigheden en competenties. 

Al mijn directe collega’s in het Slotervaartziekenhuis, in het bijzonder mijn collega-

AIOS, bedankt voor de mooie tijd en goede sfeer!

Alle collega’s uit het VUMC, in het bijzonder mijn opleider dr. D.L. van der Peet en prof. 

dr. H.J. Bonjer. Bedankt voor het welkome onthaal in het VUMC, ik verheug me op een 

leerzame tijd gedurende mijn differentiatiejaren. 

Mijn vrienden. Veel dank voor jullie belangstelling, steun en bij tijd en wijle zeer 

welkome afleiding.  

Mijn paranimfen. Lieve Christien, meestal heeft een chirurg maar één anesthesist 

nodig, in mijn geval zijn het er twee! We delen steeds meer levensfasen en telkens heb 

ik steun aan jou. Ik bewonder je om je doorzettingsvermogen en de manier waarop jij 

altijd jezelf bent. Dank voor onze vriendschap. 

Lieve Iris, you’ve got my back and I’ve got yours, alleen zat ik er wat langer… Gelukkig 

was ik niet de enige die jouw publicatiekanon niet kon bijbenen. Jij weet wat je wilt en 

je regelt het. Ik bewonder dat zeer. Dank voor de gezellige onderzoekstijd en dank dat 

je mijn paranimf wil zijn.

Mijn broer en zus. Lieve Arnaud en Carlijn. Wat ben ik blij met onze goede band en jullie 

nabijheid. Ik ben trots op jullie. 

Mijn ouders. Lieve pap en mam, wat heb ik veel aan jullie te danken. Wat eigenlijk niet? 

Ik heb veel respect voor de manier waarop jullie ons vrij hebben gelaten in het maken 

van onze keuzes. Ik ben trots op jullie en op de hechtheid binnen ons gezin. Jullie 

onvoorwaardelijke steun en ook oppashulp hebben belangrijk bijgedragen aan het tot 

stand komen van dit proefschrift.
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Lieve Karel, jij bent de leukste man die een vrouw zich kan wensen! Ik heb veel steun 

aan jou, jouw kijk op de wereld en jouw sociale gave. En dat geldt natuurlijk niet alleen 

voor deze tropenjaren van opleiding en proefschrift. Als we tegen elkaar leunen vallen 

we niet om, maar nu gaan we wel echt die oppas regelen! Ik hou van jou.

Lieve Teun, zal mama je nog even dit boekje voorlezen? Kijken of je dan nog wakker 

blijft...




