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13 Dankwoord 

 
Deze plaats wil ik graag gebruiken om de mensen die belangrijk zijn geweest bij het tot 

stand komen van mijn promotie te bedanken. 

 

Om te beginnen wil ik graag mijn promotor, professor Caro Koning bedanken. Jij hebt het 

vertrouwen in me gehad om me deze promotieplek te geven. Ondanks je drukke 

werkzaamheden als professor bekeek je mijn artikelen altijd binnen een week. Ook was je 

altijd erg begaan met de perikelen rond mijn artikelen.  

 

Mijn copromotor en dagelijks begeleider, Arjan Bel, heeft een zeer grote rol gespeeld 

tijdens het hele proces. Arjan, ik wil je bedanken voor alle steun die je me de afgelopen 

jaren hebt gegeven. Jij hebt altijd vertrouwen gehouden dat het wel goed zou komen, ook 

als we een tegenslag te verwerken kregen. Het was heel prettig om met je samen te 

werken, om altijd binnen te kunnen lopen om ergens over te brainstormen, ook buiten de 

projectbesprekingen om.  

 

Mijn andere copromotor Maarten Hulshof heeft als betrokken arts bij het blaasproject 

veel tijd besteed aan het intekenen van de structuren die ik nodig had voor mijn IMRT 

plannen. Gelukkig kon Maarten vaak wel even vrijmaken ‘om weer 500 slices dunne 

darmen te bekijken’.   

 

Niek van Wieringen en Jeroen van de Kamer, als begeleiders hebben jullie me allebei veel 

geleerd. Jeroen de eerste jaren en Niek nadat Jeroen naar het NKI-AvL was vertrokken. 

Bedankt voor het veelvuldig nakijken van mijn artikelen en natuurlijk de input die jullie 

altijd hebben gegeven tijdens de besprekingen en daarbuiten.  

 

Ook alle collega’s van de fysica-groep en de ICT-ers zijn erg belangrijk voor me geweest. 

Jullie hebben positief bijgedragen aan mijn werk door de goede ideeën en kritische vragen 

bij mijn presentaties, maar ook, zeker in het begin, door me de weg te wijzen in 

verschillende computersystemen en me te helpen met het oplossen van de problemen die 

ik daarbij tegenkwam. Daarnaast wil ik jullie bedanken voor de gezelligheid die jullie me 

hebben gegeven, wat voor mij een belangrijke factor is geweest in de prettige tijd die ik in 

het AMC heb gehad. 

 

Ik wil ook graag alle kamergenoten die ik de afgelopen jaren heb gehad bedanken, het zijn 

er wat veel om allemaal bij naam te noemen. Er is altijd een goede werksfeer geweest, 
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wat toch knap is als je met 6, en later 7, personen op een kamer zit. De samenstelling van 

onze kamer is de afgelopen jaren vaak veranderd, met eerst de PA’s en later de 

projectmedewerkers die kwamen en gingen. Toch is de sfeer altijd hetzelfde gebleven. Een 

rustige werksfeer in de kamer en gezellige gesprekken vooral daarbuiten, bij de koffie 

automaat en tijdens de lunchpauze.  

 

Anna en Silvia, jullie hebben mijn laatste jaren in het AMC extra gezellig gemaakt. Ik ben 

blij dat jullie mijn paranimfen willen zijn. Ik hoop dat we ook buiten het AMC contact 

zullen houden.   

 

Mijn vrienden, die ik ook niet allemaal bij naam ga noemen, zijn ook erg belangrijk voor 

me geweest om mijn tijd buiten het werk erg aangenaam te maken. Ik geniet erg van de 

weekendjes weg, DnD-sessies, spelletjesavonden, jamsessies, feestjes en andere 

gelegenheden waarbij we elkaar zien.  

 

Mijn schoonfamilie heeft de laatste jaren ook een belangrijke plaats in mijn leven 

ingenomen. Frans en Ginie, jullie hebben me vanaf de eerste kennismaking altijd 

behandeld als een eigen dochter en jullie leven altijd zeer mee met waar ik mee bezig ben. 

Ik ben erg blij dat ik jullie getroffen heb als schoonouders. Peter, Manja, Krisnie en Jeroen, 

ik ben blij dat ik jullie er als familie bij heb gekregen.  

 

Mijn ouders en mijn zusje wil ik graag bedanken. Jullie zijn er altijd voor me geweest, zo 

lang al als ik leef. Papa en mama, zonder jullie zou mijn leven niet zo zorgeloos zijn 

geweest en zou ik hier waarschijnlijk niet hebben gestaan. Marjolein, jij bent naast mijn 

zusje ook mijn beste vriendin. Ik hoop dat we nog vaak samen, en met Stephan en Walter, 

op vakantie zullen gaan, zullen genieten van musicals en nog veel andere leuke dingen 

zullen doen.  

 

Walter, jij bent de liefde van mijn leven. Weten dat jij me onvoorwaardelijk steunt, wat ik 

ook doe, betekent alles voor me. Jij kan me altijd alles goed in perspectief laten zien. We 

hebben een fantastisch leven samen. We hebben mooie reizen gemaakt, waarvan ik hoop 

dat er nog veel mogen volgen, maar ook gewoon samen thuis zijn is nooit saai met jou. Ik 

hoop dat we nog lang gelukkig blijven samen.  

 




