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Dankwoord d 

Zoalss met zovele proefschriften is ook de totstandkoming van dit proefschrift 
niett zonder slag of stoot gegaan. Op deze laatste pagina's wil ik dan ook 
iedereenn bedanken die het mij mogelijk heeft gemaakt om tot dit resultaat te 
komen. . 

Allereerstt wil ik natuurlijk Marcel van Herk en Kenneth Gilhuijs bedanken. Per 
slott van rekening zijn zij degenen die het project waarbinnen dit onderzoek is 
gedaann hebben geschreven. Telkens weer waren jullie bereid om mijn 
pennenvruchtenn door te lezen en van commentaar te voorzien. Marcel, het 
wass een zeer bijzondere en aangename ervaring om gedurende mijn OIO 
jarenn en wat er aan voorafging met jou samen te werken. Jouw enorme 
kennis,, creativiteit en de door jou ontwikkelde programmatuur kwamen 
telkenss weer van pas om het onderzoek vlot te trekken. Kenneth, zonder jouw 
kenniss en de door jou ontwikkelde methodes voor analyse van portaalbeelden 
zouu het een stuk moeilijker zijn geweest om alle resultaten te vergaren. 
Bovendienn heb je een belangrijke bijdrage geleverd door altijd binnen zeer 
kortee tijd te reageren op mijn vragen en ruwe versies van artikelen. 

Harryy Bartelink, dank voor je begeleiding, het richting geven aan het 
onderzoekk en je opbouwende commentaar. Ook Ben Mijnheer en Joos 
Lebesquee bedankt voor het snel en nauwkeurig van commentaar voorzien 
vann mijn manuscripten. 

Verderr wil ik natuurlijk iedereen die bij het project betrokken is geweest 
bedanken.. Monique Smitsmans, jij wist al onze ideeën zodanig te structureren 
datt de moeilijke programmatuur voor het controleren van dynamische 
veldgrenzenn tot stand kon komen. Anja Betgen, doordat jij altijd snel patiënten 
bereidd vond aan het onderzoek deel te nemen en de beelden en de scans 
wistt te verkrijgen heb jij een essentiële bijdrage aan dit proefschrift geleverd. 
Ikk heb veel bewondering voor je ervaring en kennis van radiotherapie. Michel 
Frenay,, met behulp van jouw programmatuur en je geduldige analyse van de 
instellingsfoutenn hebben we een mooie techniek voor het verbeteren van de 
patiëntinstellingg uit kunnen werken. Je was altijd bereid om binnen de kortste 
kerenn de opties toe te voegen die ik wilde gebruiken. 

Allee andere kamergenoten ben ik vanzelfsprekend ook zeer erkentelijk voor 
hunn bijdrage. De goede sfeer op het computerlab zal mij nog lang bijblijven. 
Josienn de Bois, dank voor je analyse van de beelden, je uitleg over 
patiëntbehandelingg en het verrichten van hand- en spandiensten. Niels 
Dekker,, naast je bijdrage wat betreft kostfuncties ook bedankt voor je 
taaiverrijkingg en de vele grappige gesprekken die we gehad hebben. Jochem 
Wolthaus,, als student heb je je kranig geweerd in het omgaan met mijn 
software.. Dank voor je enthousiasme en gezelschap. Ook dank aan mensen 
diee reeds voor mij het computerlab verlaten hebben, maar waar ik wel de 
kamerr mee gedeeld heb: Jan de Munck, Tom Peters, Adriaan Touw, Albert 
vann Dalen en Martin Groenewegen. 
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Peterr van de Ven en Nico Jessumn wil ik bedanken voor het altijd goed laten 
werkenn van de computerapparatuur en het installeren van de voor het 
onderzoekk benodigde netwerkverbindingen. Jullie hulpvaardigheid was 
buitengewoon.. Peter wil ik tevens bedanken voor zijn morele steun. Ook 
Williamm Klein Zeggelink, in hetzelfde schuitje zittend als ik, wil ik bedanken 
voorr zijn steun en de gezellige avondjes uit tussendoor. De instrumentmakers 
Peterr Groote, Ton Vlasveld en Elmi Westra en de versnellertechnici wil ik 
bedankenn voor het maken van de fantomen en het technisch mogelijk maken 
vann het onderzoek. Jullie oplossingen waren altijd veel mooier dan hetgeen ik 
inn gedachten had. 

Jan-JakobJan-Jakob Sonke, dank voor je schriftelijke bijdrage aan dit proefschrift, de 
samenwerkingg en je muzikale geestverwantschap. Bob Brand, dank voor het 
ontwikkelenn van de benodigde programmatuur, het uitwerken van de 
resultatenn en het delen van je encyclopedische kennis. Lambert Zijp, ik ben 
blijj dat jij AVS modules op bestelling voor mij wilde maken. Bovendien was je 
gezelschapp altijd erg aangenaam op de borrels. Roel de Boer, bedankt voor 
hett mij inwijden in het systeem voor het laten bewegen van de leaves van de 
multileaff collimator. 

Iedereenn die ik nu niet bij naam noem, maar die mij wel een goede tijd op het 
NKI/AvLL heeft bezorgd wil ik ook bedanken. Dank voor de prettige sfeer 
waarbijj het oplossen van problemen altijd hoog in het vaandel stond. 

Tenn slotte wil ik al mijn vrienden en familie bedanken voor de afleiding en de 
ontvangenn steun wanneer ik het schrijven moe was of wanneer het onderzoek 
evenn niet meezat. Zonder hen zou het niet mogelijk zijn geweest om dit werk 
tete voltooien. 


