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De	gepresenteerde	artikelen	in	mijn	boekje	zijn	gebaseerd	op	data	van	229	verschillende	
patiёnten	en	11	vrijwilligers.	Hierbij	zijn	555	CT	scans,	275	CBCT	scans	en	68	MR	scans	
bekeken	en	ingetekend,	wat	resulteerde	in	meer	dan	5000	ingetekende	structuren.	Dit	
heb	 ik	natuurlijk	niet	allemaal	alleen	gedaan	en	daarom	wil	 ik,	naast	de	patienten	en	
vrijwilligers	die	aan	het	onderzoek	hebben	meegedaan,	de	volgende	mensen	bedanken.

Het	is	gebruikelijke	om	het	dankwoord	te	beginnen	bij	de	promotores,	maar	ik	vind	dat						
ik	moet	beginnen	bij	Rianne.	In	de	afgelopen	7	jaar	hebben	we	intensief	samengewerkt,	
waarbij	 jij	 toch	 vaak	 de	minder	 leuke	 kant	 van	 het	werk	 hebt	 gedaan.	Meer	 dan	 de	
helft	 van	 de	 ingetekende	 structuren	 komen	 dan	 ook	 van	 jouw	 hand,	met	 de	 nodige	
fysiotherapie	 bezoekjes	 tussendoor	 om	 je	 een	beetje	 soepel	 te	 houden.	 Je	 bent	 een	
fantastische,	hardwerkende	collega,	waar	ik	lief	en	leed	mee	kan	delen.	Dank	daarvoor.	
Ik	ben	ook	heel	blij	dat	je	me	als	paranimf	wilt	ondersteunen.

Beste	promotores,	beste	Corrie	en	Marcel.	Jullie	vertegenwoordigen	de	beide	kanten	die	
ik	heb	geprobeerd	samen	te	brengen	in	mijn	thesis.	
Corrie,	zonder	jouw	klinische	en	medische	inzichten	had	ik	nooit	mijn	mannetje	kunnen	
staan	bij	de	nationale	en	internationale	presentaties	voor	medisch	publiek.	Recentelijk	
zei	een	radiotherapeut	nog	“Toch gek dat een informaticus ons hier staat uit te leggen 
hoe we ons werk moeten doen.”.	 Op	 miraculeuze	 wijze	 weet	 je	 altijd	 een	 gaatje	 te	
vinden/maken	in	je	drukke	agenda	voor	overleg,	wat	ik	enorm	waardeer.	
Marcel,	aangezien	ik	noch	fysicus,	noch	programmeur	ben,	was	werken	bij	jouw	research	
afdeling	een	vereiste	om	te	bereiken	wat	we	bereikt	hebben.	In	een	research	omgeving	
met	tientallen	jaren	ervaring	hoefde	ik	het	wiel	niet	meer	uit	te	vinden,	maar	alleen	een	
aantal	wielen	onder	mijn	data	te	plaatsen	om	ver	mee	te	komen.	Jij	en	Jan-Jakob	hebben	
me	altijd	veel	vrijheid	gegeven	in	mijn	werk,	met	als	motto,	alles	mag	en	alles	kan,	als	je	
het	maar	wel	zelf	regelt.	Met	dat	motto	heb	ik	me	altijd	als	een	vis	in	het	water	gevoeld.

Beste	 Jan-Jakob,	 hoe	 doe	 je	 dat	 toch?	 Tussen	 het	 begeleiden	 van	 vele	 projecten	 en	
personen,	bijwonen	van	vele	vergaderingen	en	het	verzamelen	van	genoeg	airmiles	om	
een	paar	keer	de	aarde	rond	te	gaan	heb	je	altijd	tijd,	aandacht	en	een	oplossing	als	ik	
weer	eens	met	een	printje	bij	je	binnen	loop.	Ik	wil	je	daarvoor	enorm	bedanken,	en	ben	
dan	ook	blij	dat	ik	ook	de	komende	jaren	met	je	mag	samenwerken.

Ik	wil	ook	graag	mijn	dank	uitspreken	aan	de	promotiecommissie,	voor	het	beoordelen	
van	mijn	thesis	en	plaats	te	nemen	in	de	oppositie.



Appendices 

210 |

De	grondslag	voor	het	vergaren	van	alle	klinische	data	lag	altijd	in	de	rectum	werkgroep.	
Corine,	Corrie,	Baukelien,	Angela,	Martijn,	Jan-Jakob	en	Tomas,	dank	voor	alle	hulp	bij	
het	uitdenken	en	opzetten	van	de	projecten.	Dank	ook	aan	de	 radiotherapeuten,	het	
afsprakenbureau	 en	 de	 laboranten	 voor	 het	 includeren,	 plannen	 en	 scannen	 van	 de	
patiёnten.	Daarnaast	wil	ik	ook	Barry,	Birgit	en	Maurits	bedanken	voor	hun	hulp	bij	het	
intekenen.

Dat	 je	een	promotieonderzoek	niet	alleen	doet	blijkt	ook	wel	uit	de	50	verschillende	
co-auteurs	die	meegewerkt	hebben	aan	de	artikelen.	Allen	bedankt.

Ik	heb	al	aangegeven	dat	ik	zelf	geen	echte	programmeur	ben.	Zonder	Lambert,	Joop	en	
Lennert	was	het	leven	dan	ook	vast	een	stuk	zwaarder	en	minder	productief	geweest.

Peter,	dank	dat	 je	mijn	paranimf	wilt	zijn.	Al	vanaf	mijn	afstudeerproject	 in	2004	heb	
ik	met	 je	mogen	samenwerken.	 Jij	hebt	me	altijd	 laten	zien	dat	 research	en	klinische	
praktijk	twee	verschillende	dingen	zijn,	waar	je	mee	om	moet	leren	gaan.	Dank	daarvoor.

Patricia	en	Diedie,	de	stille	krachten	van	onze	research	afdeling.	Nooit	op	de	voorgrond,	
maar	wel	altijd	alle	puntjes	op	de	i.	Jullie	zijn	geweldig.

Dat	ik	ook	nog	eens	op	een	hele	gezellige	afdeling	werk	blijkt	welk	uit	de	vele	biertjes	
die	 ik	met	 jullie	 gedronken	 heb.	 Onze	 donderdagavond	 “Quirtjes”	 zijn	 altijd	 gezellig,	
wisselend	 van	 samenstelling,	 en	bieden	de	mogelijkheid	om	ook	eens	 in	 een	andere	
setting	met	collega’s	te	praten	over	(andere	zaken	dan)	werk.	De	ultieme	tijden	zijn	altijd	
tijdens	de	congressen,	serieus	overdag	en	gezellig	‘s	nachts,	met	als	gevolg:	slaaptekort.

Dat	onderzoek	niet	altijd	rozengeur	en	maneschijn	is	weten	ze	het	beste	bij	mijn	squash	
vrienden.	Op	de	woensdagavond	kan	ik	bij	jullie	altijd	mijn	frustraties	van	me	af	slaan,	
mits	jullie	me	wel	laten	winnen	natuurlijk,	anders	wordt	de	frustratie	alleen	maar	groter.	
Joris,	Annet,	Terence,	Marco,	Marion,	Roman,	Ernesto,	Gerben	en	Erik,	ik	hoop	dat	we	
dit	nog	lang	vol	mogen	houden.

Mijn	 schaarse	 hobby’s	 bestaan	 voornamelijk	 uit	 lekker	 eten,	 concerten	 bezoeken	
en	gezellig	borrelen,	en	dat	doe	 je	natuurlijk	niet	alleen.	 Ik	 zou	hier	nu	een	hele	 lijst	
personen	kunnen	noemen	die	 	voor	de	nodig	gezelligheid	hebben	gezorgd,	maar	dan	
ga	ik	met	garantie	mensen	vergeten.	Iedereen	in	Amsterdam,	Friesland	en	daar	buiten,	
bedankt	voor	gezellige	etentjes	en	borrels,	die	maken	het	leven	plezierig.

Frans	en	Mia,	voor	de	Brabantse	gezelligheid,	een	luisterend	oor	of	een	goed	advies	kan	
ik	altijd	bij	jullie	terecht.	Dank	daarvoor.
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Teun,	Eef,	Martijn,	Femke	en	René,	familie	kies	je	niet,	maar	je	kunt	het	wel	treffen.	Heit	
en	mem,	dank	dat	jullie	altijd	in	me	geloofd	hebben	en	me	de	vrijheid	hebben	gegeven	
om	mezelf	te	ontwikkelen.	De	stap	van	het	kleine	Sexbierum	naar	het	grote	Amsterdam	
heeft	me	deze	mooie	kans	gegeven.	Door	jullie	heb	ik	geleerd	dat	hard	werken	plezier	
kan	brengen,	en	daar	geniet	ik	dagelijks	van.	En	broers,	schoonzus,	met	jullie	ga	ik	vast	
nog	veel	gezellige	feestjes	tegemoet.

De	 laatste	alinea	 is	uiteraard	voor	mijn	 lieve	vrouw,	Sandra.	We	kennen	elkaar	al	van	
de	Heineken	Music	Hall,	waar	ik	als	student	een	aardig	zakcentje	bijverdiende.	Jij	hebt	
dan	ook	mijn	gehele	8	 jaar	bij	het	NKI-AvL	meegemaakt.	 In	die	 jaren	heb	 je	me	altijd	
geholpen	met	goede	adviezen	wanneer	ik	weer	eens	te	naïef	met	een	uitdaging	om	ging,	
of	wanneer	ik	met	een	scherpe	tong	weer	eens	wat	mensen	tegen	me	in	het	harnas	had	
gejaagd.	Dat	ik	eigenwijs	ben	en	je	adviezen	ook	wel	eens	in	de	wind	sla	gebeurd	gelukkig	
steeds	minder,	en	zal	ik	verder	aan	werken.	Jij	bent	mijn	steun,	ik	hoop	nog	vele	jaren.




