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Eenn multidisciplinaire benadering in de oncologie, waarvan sentinel node biopsie 
eenn duidelijk voorbeeld is, is niet mogelijk zonder de betrokkenheid en inzet van een 
groott aantal collega's. Dit proefschrift is daarom mede dankzij hun inspanningen tot 
standd gekomen. Ik ben alle betrokkenen zeer erkentelijk voor hun toewijding en ik 
ervaarr het als een voorrecht om deze wetenschappelijke periode in de stimulerende 
omgevingg van Het Nederlands Kanker Instituut te hebben kunnen doorbrengen. 
Sommigenn wil ik in het bijzonder bedanken. 

Allereerstt dank ik mijn promotor, prof.dr. B.B.R. Kroon, voor zijn inspirerende en 
bezielendee leiding van dit project. Beste Bin, ik zal nooit uw gemeende enthousiasme 
vergeten,, waarmee u het belang van gemaakte vorderingen wist te onderstrepen. 
Naastt een steun in de rug, bent u voor mij ook iemand met een subtiel gevoel voor 
humorr waarvan een belangrijke relativerende werking uitgaat. Onze samenwerking 
iss voor mij zeer waardevol geweest, zowel in het kader van dit onderzoek als ook in 
algemenee zin. 

Veell  dank ben ik mijn co-promotoren, dr. O.E. Nieweg en dr. R.A. Valdés Olmos, 
verschuldigd.. Beste Omgo, jouw analytische vermogen, wetenschappelijke 
zuiverheid,, vastberadenheid, enthousiasme, werklust en taalkundige precisie zijn 
beslissendd geweest voor de totstandkoming van dit proefschrift. Aan de momenten 
waaropp wij samen aan de verfijning van een manuscript werkten heb ik waardevolle 
herinneringen.. De wederzijdse waardering was de kern van onze vruchtbare 
samenwerking. . 
Bestee Renato, mijn bijna dagelijkse bezoek aan de afdeling nucleaire geneeskunde 
wass altijd weer een aangenaam moment, mede dankzij jouw opgewekte karakter. Jij 
wass de drijfveer bij een aantal van mijn publicaties. Het was een genoegen om met 
jouww te discussiëren over verassende klinische bevindingen, verschenen publicaties, 
diapresentatiess en ook niet-onderzoek gerelateerde onderwerpen. De ontvangst van 
velee gasten werd altijd weer een succes door jouw inzet op wetenschappelijk en 
culinairr gebied. 

Dr.. EJ.Th. Rutgers, beste Emiel, bedankt voor jouw onvoorwaardelijke steun aan het 
onderzoekk en je tomeloze energie die jouw bijdrage van groot belang maakte. 

Prof.dr.. S. Horenblas, beste Simon, bedankt voor de fijne samenwerking en de 
belangrijkee bijdrage die de afdeling urologie aan dit proefschrift heeft geleverd. 

Dr.. L. Jansen, beste Liesbeth, bedankt voor het nalaten van een uiterst zorgvuldig 
gedocumenteerdd gegevensbestand waarmee je een gedegen basis voor het vervolg 
hadd gelegd. 

Drs.. E.E. Deurloo, beste Eline, dankzij jouw inzet zijn onze gezamenlijke projecten 
tott een succes geworden. Ik wil je bedanken voor de aangename manier van 
samenwerken,, de gezelligheid en je bereidheid om de zaken waar te nemen bij mijn 
afwezigheid. . 
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Prof.dr.. S. Meyer, prof.dr. J.J.B, van Lanschot, prof.dr. C.J.H, van de Velde, prof.dr. 5. 
Rodenhuis,, prof.dr. W.J. Mooi en dr. B.L.F, van Eck-Smit, bedankt voor het 
plaatsnemenn in de promotiecommissie. 

Voorr hun deelname aan de verschillende projecten, waaraan sommigen nog steeds 
hunn essentiële bijdrage leveren, wil ik de volgende collega's bedanken: J.L. Peterse, 
dr.. CA. Hoefnagel, dr. S.H. Muller, ir. A.A.M. Hart, A.P.E. Besnard, dr. F. van 
Coevorden,, dr. W. Meinhardt, dr. A. Bex, dr. H.S.A. Oldenburg, dr. R.P.A. Boom, 
prof.dr.. H. Schraffordt Koops, dr. A.T.M.G. Tiebosch, drs. I.F. Faneyte, dr. J.W.S. 
Merkus,, dr. I. Dawson en dr. J.M. Klaase. 

Bijzonderr erkentelijk ben ik de medewerkers van de afdelingen Nucleaire 
Geneeskunde,, Radiologie en Pathologie alsmede de polikliniekassistenten, 
operatieassistentenn en medewerkers van bureau opname voor hun inzet en 
plezierigee samenwerking, met name wanneer een extra inspanning werd gevraagd 
omm een goede uitvoering van het onderzoek mogelijk te maken. 

Dee medewerkers van de audiovisuele dienst en het secretariaat chirurgie wil ik 
bedankenn voor hun faciliterende rol in dit project. 

Eenn plezierige werkomgeving is van groot belang, en daarom wil ik mijn 
kamergenotenn en collega arts-onderzoekers, Arjen Witkamp, Serge van Ruth, Eva 
Noorda,, Susanne Estourgie en Anne Lont, tevens paranimf, bedanken voor de 
gezelligheid,, humor, ideeën, conversaties, koffie, thee en aanverwante zaken die 
mijnn dagelijkse verblijf in het ziekenhuis tot een genoegen maakte. 

Drs.. L.M.S.J. Poelhekke, paranimf, beste Lodewijk, jij bent voor mij een zeer 
gewaardeerdee collega en vriend. Bedankt voor je helpende hand in de slotfase. 

Tott slot wil ik benadrukken dat de geborgenheid en rust van mijn ouderlijk huis 
essentieell  zijn geweest voor het opdoen van nieuwe energie en inspiratie. Voor hun 
steunn en luisterend oor wil ik mijn lieve moeder en broer bedanken. 


