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Zonderr de bijdragen van velen zou dit proefschrift niet tot stand zijn gekomen. De 

opzett van het onderzoek vereiste een intensieve samenwerking met zeer uiteen-

lopendee afdelingen, van Medische Fysica tot en met Sociale Geneeskunde, en dat heb 

ikk erg leuk gevonden. Eén van de meest enerverende aspecten van de afgelopen vijf 

jaarr was de synergie die voortkwam uit dé samenwerking met zeer bekwame 

onderzoekerss in het AMC. 

Eenn aantal personen wil ik in het bijzonder bedanken: 

Allereerstt prof. dr. Stoker, beste Jaap, de minister van Initiatief, Onuitputtelijke Energie 

enn Goede Timing van het CT-colonografieproject, het is een genoegen om met je samen 

tee werken. Mijn dank voor je initiatief om dit onderzoek uit te voeren en om mij het 

vertrouwenn en de vrijheid te geven om het samen met jou in te vullen. Je hebt een 

bi jzonderr scherp gevoel voor de relevante ontwikkel ingen in het veld van CT 

colonografie,, waardoor we op het juiste moment de juiste vraagstelling hebben 

onderzocht.. Dit is volgens mij één van de redenen waarom we de artikelen uit dit project 

meestall in de beoogde tijdschriften konden publiceren. Ik bewonder dé wijze waarop 

jee meerdere projecten te gelijk betrokken en kundig kan begeleiden. Veel dank! 

Dr.. Venema, beste Henk, de ministervan Fundamentele Zaken van het CT-colonografie-

pröject,, het is fascinerend om met jou samen te werken. Zonder jouw voorstel om het 

mAss getal na de eerste dosisreductiestudie dan maar eens tot ongeveer nul terug te 

draaien,, waren we waarschijnlijk niet toegekomen aan de - i n mijn ogen- meest 

innovatievee studie van dit proefschrift: de bijzond e r-lage-dosisstud ie, met hier en daar 

eenn foton. Ik heb jouw inspanningen om het Ruischmodel té optimaliseren van dichtbij 

meegemaaktt en de noodzaak die je lijkt te ervaren om de materie te doorgronden 

heeftt mij zeer geïnspireerd. Afgezien van het feit dat je de fysische kant van een groot 

deell van het project hebt gewaarborgd, ben je ook onmisbaar geweest voor het 

schrijven.. In feite heb je aan alle stukken op twee na, meegeschreven, of gelezen en 

becommentarieerd.. Dat is van grote invloed geweest op het schrijven, omdat ik mede 

doorr jou altijd werd genoodzaakt goed te onderbouwen. Ook heb ik je Ieren kennen 

alss een integere en bijzonder vriendelijke collega. 

Senorr Florie, de vliegende tropenartsonderzoeker met verstand van whisky, mijn 

compagnon.. Jouw komst naar het AMC is een aanwinst voor de onderzoeksafdeling in 
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wetenschappelijkk opzicht maar ook zeker in termen van gezelligheid. Veel dank voor je 

ideeënn en het enorme beoordeelwerk. Ik hoop de goede samenwerking nog lang voort 

tee zetten. 

Bestee Yung Nio, veel dank voor het beoordelen van in totaal meer dan een kilometer 

blauwee colons. Ik ben blij dat je elke keer weer bereid was om mee te denken over én 

meee te werken aan nieuwe substudies, waardoor deze afstand alleen maar toenam. 

Dr.. Frans Vos, en Iwo Serlte, de bee ld verwerkers uit Delft (en Amsterdam). Veel dank 

voorr de creatieve 3D ideeën en het ontwikkelen van een bruikbare interface, in 

samenwerkingg met Philips. Veel dank ook voor de ongeëvenaard sterke Delftse 

krachtkoffiee die, dat moet ik bekennen, vrijwel altijd bij één en dezelfde afdelingsplant 

terechtt kwam. 

Jackk Lobé en Marloes Thomassen-de Graaf, veel dank voor jullie enthousiaste bijdrage 

aann het laborantenonderzoek van het CT-col o nograf ie project. De artikelen hieruit 

zullenn hoogstwaarschijnlijk in een volgend proefschrift verschijnen. Jack, ik heb veel 

respectt voor de wijze waarop je na je ziekte de draad weer hebt opgepakt 

Prof.dr.. Bossuyt, beste Patrick, veel dank voor je toegankelijke, kundige begeleiding 

bijj het schrijven van artikelen. Het was erg leerzaam om met je te werken aan het CT-

colonografie-onderzoek. . 

Dr,, Reitsma, beste Hans, ook jou wil ik bedanken voor je hulp bij statistische kwesties, 

diee je vaak bereid was op zeer korte termijn te verlenen. 

Prof.dr.. Bonsel, beste Couke, en dr. Erwin Birnie, aan jullie ben ik ook dank verschuldigd. 

Hett was een genoegen om met jullie te brainstormen over het opzetten van het 

preferentie-onderzoek,, hetgeen mede door jullie toedoen een waardevolle studie is 

geworden.. Ook dank voor de kundige begeleiding bij het schrijven van het preferentie-

artikel. . 

Prof.dr.. Laméris, veel dank voor het in mij gestelde vertrouwen en uw adviezen bij het 

opzettenn van het onderzoek en het opschrijven van de resultaten. 
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Joepp Bartelsman, dr Pleun Snel, prof.dr. van Deventer, prof.dr. Tytgat, veel dank voor 

julliee bijdragen aan de opzet, de uitvoering en de verslaglegging van het onderzoek. 

Geachtee leden van de promotiecommissie, veel dank voor het beoordelen van mijn 

proefschrift. . 

Bestee Ayso de Vries (ik heb zo'n dorst), beste Sebastiaan Jensch, wat leuk dat jullie de 

grotee lijn gaan voortzetten. Jensch, j i j gaat poep inkleuren, en de Vries, j i j gaat dat 

vervolgenss weer elektronisch verwijderen. Veel succes hiermee. Als het tegenvalt, weet 

ikk zeker dat de Ernie-en-Bert-imitatie volle zalen zal trekken in Nederland. 

Dee onderzoeksafdeling. Ik heb het zeer getroffen met mijn collega's Annette (nu nog) 

Dobben,, Karin Horsthuis, Maaike Terra, Maartje de Win, Nicole Volkers, Shandra Bipat, 

Wouterr Hehenkamp, Adrienne van Randen, en Karin Gooien. Veel dank voor de goede 

sfeer,, en de adviezen! Ook Onno van Eijkelenburg, veel dank voor je hulp bij PC-

problemen! ! 

Aann dit project heeft een zeer gemotiveerde en verstandige club van 'Winston W o l f s -

problemm solvers-' meegewerkt, zonder wie dit onderzoek waarschijnlijk eerder een 

case-reportt zou zijn geweest. Dit zijn Rogier Determann, Bin Kroon, Michiel Schutter, 

Stevenn de Jager en natuurlijk Sebastiaan Jensch. 

Mijnn vrienden, veel dank voor de zeer belangrijke afleiding! Mijn ouders Max en Tineke, 

enn mijn schoonouders Jacques en Cato veel dank voor de steun en goede adviezen. 

Enn dan mijn Floor, mijn grote geluk. Wat prachtig dat ik een baby'tje van jou krijg, mijn 

lieve,, mooie, fantastische Floor. 
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