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Dankwoord 



Prof.dr. C.J.F, van Noorden. Beste Ron, de belangrijkste reden voor mij om aanvan
kelijk aan dit project te beginnen was het hebben van een excuus om andere weten
schappelijke klusjes tijdens mijn opleiding te kunnen ontlopen. Dat het tot een boekje 
zou komen heb ik tot voor kort eigenlijk nooit geloofd. Ik ben je echter zeer dank
baar voor de manier waarop je mij als perifeer opgeleide dokter steeds enthousiaster 
hebt weten te krijgen voor de wetenschap. Zonder je ongecompliceerde manier van 
begeleiden en stimuleren was het nooit wat geworden. Het feit dat je me geleerd 
hebt artikelen te schrijven heeft me eveneens in positieve zin verrast. 

Mevr. W. Tigchelaar. Beste Wikky, veel dank ben ik je verschuldigd voor het snijden, 
prepareren en scoren van alle coupes. Bij de diverse keren dat er een kleuring over 
moest omdat deze om dubieuze redenen niet geheel naar mijn zin was heb ik je 
flexibiliteit en geduld altijd erg gewaardeerd. 

Dr. F.P. Bernoski. Beste Franz-Peter, ik wil je bedanken voor het bieden van de 
mogelijkheid om te promoveren en het aanboren van de financiële bronnen voor dit 
onderzoek. 

Mevr. T. Pierik. Beste Trees, dank voor alle begeleiding tijdens het gehele traject. 
Zonder jou hulp was ik waarschijnlijk verstrikt geraakt in alle regelgeving die bij 
een promotie als deze hoort. Nu bleek één telefoontje altijd genoeg. 

Dhr. J. Peeterse. Beste Jan, niet alleen dank voor je geduld bij het maken en eindeloos 
aanpassen van de foto's maar ook voor de snelheid waarmee de wensen steeds weer 
werden vervuld. 

Prof.dr. B.L.F, van Eck-Smit, E.G. Coerkamp, T.P.W. de Rooy. Beste Berthe, Emile 
en Theo, het is al weer een tijd geleden dat we onze gezamelijke inspanningen le
verden. Daarom echter niet minder dank voor het scoren van de vele röntgenfoto's 
en botscans en het bekritiseren van de daaruit voortgevloeide publicaties. 

Afdeling experimentele geneeskunde van het A.M.C.. De hulp en adviezen bij het 
uitvoeren van de transplantaties waren van onschatbare waarde. De samenwerking 
met jullie vormt dan ook de basis voor dit proefschrift waarvoor veel dank. Helaas is 
het contact de laatste tijd verwaterd maar ik kom graag nog eens op jullie bijzondere 
afdeling langs voor een kop koffie en een mooi verhaal. 

De afdelingen radiodiagnostiek en nucleaire geneeskunde van het A.M.C.. De fo
to's konden altijd even tussen 2 patiënten door worden gemaakt gedurende het regu
liere programma, de botscans werden zelfs buiten kantooruren gemaakt. Zonder 
jullie bereidwilligheid en flexibiliteit waren een aantal publicaties niet mogelijk 
geweest. Veel dank daarvoor. 
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Papa en Mama. Niet verwacht hè. Doordat jullie me altijd vrij hebben gelaten in het 
maken van keuzes is het uiteindelijk tot dit proefschrift gekomen. Mooi dat jullie het 
mogen mee maken. Ik draag het dan ook mede aan jullie op. 

Mette, Hanna en Imme. Bedankt voor de mooie tekening. De ontelbare momenten 
van geluk die jullie me bezorgen maken het steeds moeilijker achter de computer te 
kruipen maar gelukkig slapen jullie soms. Het is nu af, we moesten maar eens iets 
leuks gaan doen. 

Lieve Hanneke, promoveren alleen was misschien ook nog wel zonder jou gelukt. 
Niet echter in combinatie met het genieten van 4 mooie dames, het werk, de verbou
wing en verhuizing, de ski- en zeilvakantie's met de mannen, het voetballen, het 
tafelen, de rondjes Goenga, de Bruskoppen enz. enz.. Daarom gaat mijn meeste 
dank en waardering naar jou. Hou jou veel. 
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