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Dankwoord d 

Zo,, met voldoening terugkijkend op de hoeveelheid werk die gedaan is, is het ook 

duidelijkk dat deze promotie mogelijk was, dankzij de steun van velen. Graag wil ik allen 

bedankenn die direct of indirect hebben bijgedragen aan dit proefschrift, een aantal in 

hett bijzonder: 

Professorr Gouma, beste Dirk, vanwege het ontbreken van een hoogleraar radiodiagnostiek 

hebb je mij bij dit onderzoek begeleid, vanaf het begin, met een zeer groot enthousiasme 

enn met een bijzondere scherpzinnigheid en een gedegen klinische visie. Het was en is mij 

eenn groot genoegen met je te werken en van je te leren. 

Professorr Laméris, beste Han, 

jee komst naar het AMC betekende een enorme stimulans voor onderzoek op onze 

afdelingg en mijn onderzoek in het bijzonder. Weloverwogen gaf je richting aan het 

onderzoekk en werden de resultaten en benodigde verdere stappen beoordeeld. 

Professorr Den Heeten, beste Ard, 

niett alleen liet je mij de ruimte om onderzoek doen. Ook jij hebt er voor gezorgd dat 

hett motortje enthousiast bleef draaien. 

Professorr Bossuyt, beste Patrick, 

dankk voor je geduldige uitleg en voor je heldere analyse van de juiste methodologische 

aanpak. . 

Professorr Tytgat, beste Guido, 

jouww enorm stimulerende invloed op je omgeving heeft zeker ook bijgedragen om de 

radiologiee op een hoger niveau te brengen. Het was mij altijd een genoegen met je 

samenn te werken en ik ben vereerd datje in mijn commissie hebt willen deelnemen. 

Hooggeleerdenn Ten Kate, Obertop, Richel, 

ikk wil U hartelijk danken voor uw bereidwillige deelname aan de promotiecommissie 

enn voor de inspanningen die daar toch mee gepaard gaan. 



Dr.. Stoker, beste Jaap, 

mett jouw enthousiasme en grote werkkracht heb je een flinke duw gegeven aan mijn 

wetenschappelijkee kar. Binnen korte tijd waren velen, waaronder jij aan het scoren. 

Dr.. Van Delden, beste Otto, 

ookk jij was altijd bereid om te scoren, te lezen of te corrigeren, met de nodige souplesse 

enn een flinke dosis humor. 

Dr.. De Wit en Dr. Busch, beste Laurens, Olivier en overige mede-auteurs, 

bedanktt voor jullie hulp en deelname aan de diverse panels. Shandra, bedankt voor de 

hulpp bij het verzamelen van de literatuur. 

Dr.. Jones, Tony 

veell dank voor de zeer gedetailleerde spellings correcties in het manuscript. 

Dee CT laboranten, Marloes, Shanta, Petra, Sandra, en vooral Martin, 

bedanktt voor al de inspanningen, de extra patiënten die gedaan moesten worden en 

dee stapels blauwe mappen die gemaakt werden. 

Drr Oldenburger, beste Foppe, 

bedanktt voor de hulp bij het achterhalen van patiënt gegevens voor de overlevingsstudie 

enn voor de praktische en morele ondersteuning. 

Dankk ook aan mijn collega's van de afdeling, staf en assistenten, die mijn afwezigheid 

moestenn opvangen of zien te regelen, maar die mij ook veel hebben bijgebracht en 

waarvann ik dagelijks nog kan leren. 

Mijnn opleider prof. D Westra, op wiens lessen ik soms nog teer. 

Benn Verbeeten, beste Ben, 

dokterr en jr. vallen er altijd af. Jij hebt mij de beginselen van de CT bijgebracht, de 

nauwgezetheidd en de zorg voor de patiënten. Misschien moet ik ook proberen meer 

vann jouw vriendelijkheid over te nemen. 

Drr Reeders, beste Jack, 

jijj bent degene geweest, die de aanzet heeft gegeven om onderzoek te verrichten bij 

pancreass tumoren. Eindelijk zie je nu het resultaat. 
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Dee medewerkers van de afdeling, laboranten, administratie, het secretariaat en de IT 

will ik danken voor hun ondersteuning. Mirjam, Astrid, Marga, veel dank voor jullie 

hulpp bij het manuscript. Chris Bor voor zijn zeer gewaarderde hulp bij de layout van dit 

proefschriftt en bij vele eerdere projecten. 

Mijnn ouders, 

julliee hebben mij altijd veel vrijheid gegund. 

Dee paranimfen, Yung en Hans, 

julliee aanwezigheid maakt het extra leuk om te promoveren. 

Lievee Bianca, 

bedanktt voor jouw grote steun, waardoor het maken van dit boekje mogelijk was. 

Nadinee en Kai Yang, als ik ooit trots ben, dan misschien op deze promotie, maar vooral 

benn ik trots op jullie. 
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