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Nawoord d 

Tijdenss de onderzoeken die hebben geleid tot het tot stand komen van dit 
proefschriftt heeft de positieve instelling van veel collega's en medewerkers mij 
aangenaamm verrast. Het doet mij deugd dit te kunnen melden vanuit de medische 
cultuurr waar de negatieve berichten over interne communicatie en samenwerking 
naarr buiten toe de overhand lijken te hebben. Begrip hebben voor eikaars belangen, 
enn daaraan mee willen werken zonder daar direct een gelijkwaardige tegenprestatie 
tegenoverr te stellen, zijn onontbeerlijk. Op de langere termijn kan zoiets zich 
terugbetalenn in gelijksoortige tegenprestaties, doch bovenal zal hierdoor voor beide 
partijenn een voordeel ontstaan door het creëren van een prettige werksfeer. Een 
prettigee werksfeer is wellicht een eerste voorwaarde voor het komen tot 
(groeps)prestatiess in het algemeen. De totstandkoming van dit proefschrift is daar 
eenn goed voorbeeld van. 
Alss uitdrager van bovenstaand principe wil ik in de eerste plaats mijn promotor 
professorr D. Gonzalez Gonzalez bedanken. Hij was het die, al voor mijn komst in 
hett AMC, een ruime traditie van initiatie en deelname aan neuro-oncologische 
klinischee studies had opgebouwd. Hij had een voortrekkersrol binnen de Europese 
organisatiee van kankeronderzoek in het algemeen en de neuro-oncologie in het 
bijzonder.. Dioni, ji j schetste de grote lijnen van de onderzoeken, en droeg vele 
ideeënn aan, zowel bij de opzet als bij de uitvoering en afwerking. Als hoofd van de 
afdelingg was ji j verantwoordelijk voor ruimte die ik kreeg. Je commentaar was 
altijdd opbouwend. Je brede kennis en inzicht in de oncologie in het algemeen 
maaktenn jou tot een zeer gewaardeerde promotor. Je sympathieke karakter en brede 
interessegebiedd doen daar nog een schepje bovenop. 
Alss ander voorbeeld van eerstgenoemde instelling wil ik graag professor D.A. 
Bosch,, hoofd van de afdeling neurochirurgie, noemen. Door zijn komst in het 
AMCC werd het klinisch wetenschappelijk onderzoek op neuro-oncologisch gebied 
nieuww leven ingeblazen. Voorstellen voor radiotherapeutisch onderzoek werden 
altijdd positief ontvangen, resulterend in een goede samenwerking tussen onze 
afdelingenn op een breed gebied en over een lange periode. Hij was het die een zeer 
grotee bijdrage heeft gehad in de internationale ontwikkeling van de stereotaxic 
binnenn de neuro-oncologie. Door zijn klinische en wetenschappelijke ervaring op 
ditt gebied werd het mogelijk om in het AMC hersenimplantaties uit te voeren. 
Dezee techniek vormt de basis voor twee van de hoofdstukken in dit proefschrift. 
Omdatt professor Gonzalez Gonzalez in de laatste fase van de promotie met 
emeritaatt ging, werd de coördinatie en administratieve afhandeling van mijn 
promotie,, als medepromotor, op jouw bord gelegd. Dit werd zonder aarzeling 
geaccepteerd.. Hiervoor ben ik je oprecht dank verschuldigd. 
Inn de volgorde van dit proefschrift wil ik graag een aantal personen bedanken die 
eenn grote bijdrage hebben gehad aan betreffende onderzoeken. 
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Erikk Schimmel, als assistent, collega en vriend heb je het statistische deel van 
hoofdstukk 2 en 4 op je genomen. Datje hiervoor als coauteur vernoemd wordt, is te 
weinigg voor de moeite die je er belangeloos in stopte. Je sympathie en open 
instellingg maakten het samenwerken voor mij tot gezellige bijeenkomsten. Ik hoop 
datt onze contacten op privé- en medisch gebied nog lang zullen aanblijven. 
Dee SPECT studie kon alleen worden uitgevoerd door de bijzonder enthousiaste 
medewerkingg en inzet van de afdeling nucleaire geneeskunde, met name van Coen 
Rehman.. Hij voerde de onderzoeken uit en deed de analyse. Jan Booy heeft 
vervolgenss een deel van de statistische bewerking overgenomen. Aangezien dit 
onderzoekk als eerste gepubliceerd werd, was hun bijdrage een extra stimulans tot 
hett voltooien van dit proefschrift. 
Naastt prof. Bosch heeft Radboud Koot als assistent in opleiding tot neurochirurg, 
eenn groot deel van de organisatie, behandeling en nacontrole rond de patiënten met 
hersenimplantatiess gedaan. Onderlinge contacten waren altijd prettig en de 
patiëntenzorgg liep op technisch en logistiek terrein altijd goed. Ik hoop Radboud, 
datt ook ji j de vruchten zult plukken van onze samenwerking. 
Peterr Sminia mag niet ontbreken in deze lijst. Als wetenschappelijk bijzonder 
actieff  en inspirerend radiobioloog op onze afdeling had je een bijdrage aan bijna 
allee hoofdstukken van dit proefschrift. De TGF-fJ studie vond onder jouw leiding 
plaats.. Peter, je was altijd makkelijk toegankelijk en biologische discussies met jou 
warenn altijd open en inspirerend. Het lijk t er niet op dat dit veranderd is na je 
vertrekk uit het AMC. 
Henriettee Smeding en Nienke Stark ben ik zeer erkentelijk voor de begeleiding, 
respectievelijkk uitwerking van de ontzagwekkende hoeveelheid data die er uit de 
neuropsychologischee tests rolden. Het uitvoeren van deze tests was een intensieve 
enn tijdrovende bezigheid, en het bewerken een vak apart. 
Hett technisch geavanceerde en innovatieve hoofdstuk over de interstitiële 
hyperthermiee was een toonbeeld van waartoe samenwerking kan leiden. De unieke 
technischee "know how" uit Utrecht onder leiding van professor Lagendijk, werd 
gecombineerdd met de klinische ervaring van de afdelingen neurochirurgie en 
radiotherapiee in het AMC. Hans Crezee en Jan Lagendijk voerden het technische 
deell  van de behandeling uit, terwijl Bas Raaymakers uitermate geduldig was in het 
somss weken durende gereken aan onze talloze hyperthermie data. Het was 
bijzonderr om te merken dat er ook onder fysici relativeringsvermogen over het 
eigenn vakgebied kan bestaan. Het was voor mij een voorrecht om een rol te kunnen 
spelenn in een dermate wetenschappelijk onderlegde onderzoeksgroep. 
Yvonnee Braet wil ik graag bedanken voor het secretariële werk bij de publicaties 
vann de artikelen. Hanneke van den Berg heb ik zeer leren waarderen bij het 
bewerkenn van de aanvullende hoofdstukken en het samenstellen van dit alles tot 
eenn document. Jullie geduld en goede humeur bleek het beste wapen tegen 
onwilligee tabellen en hardnekkige spacing problemen. 
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Hett bijzondere aan het copromotorschap van Lukas Stalpers is dat hij aan geen 
enkell  onderzoek een wezenlijke bijdrage heeft geleverd. Echter, zijn kritische 
correctiess en welhaast altijd zinvolle suggesties bij het schrijven van hoofdstuk 8, 
dee inleiding, discussie en samenvatting, en de begeleiding in het algemeen, maken 
zijnn bijdrage aan de totstandkoming van dit proefschrift bijzonder groot en 
waardevol.. Zijn inspirerende en creatieve geest, zijn wetenschappelijke ervaring en 
drivee en zijn brede kennis niveau maken hem tot een bijzondere collega in de 
radiotherapiee in het algemeen en in de neuro-oncologie in het bijzonder. 
Mij nn andere collega's, Leo, Lon, Foppe, Geertjan, Bradley en Amjad bedank ik 
voorr hun bijdrage aan het leveren en begeleiden van patiënten en de mogelijkheid 
diee mij gegeven werd om dit proefschrift te voltooien. De prettige onderlinge sfeer 
opp onze afdeling, ondanks de grote onderlinge karakterverschillen, moge bijzonder 
genoemdd worden. 
Inn het bijzonder wil ik ook de laboranten, baliemedewerkers, doktersassistenten en 
fysischh personeel van onze afdeling bedanken. Helaas voert het te ver om hier 
mensenn persoonlijk te gaan memoreren, maar hun hulp bij de behandeling van 
patiëntenn en administratie was onmisbaar. Ook hier zou ik de afdeling graag een 
groott compliment maken voor de prettige sfeer en de bereidwilligheid om veel 
extra'ss voor een ander te doen. 
Lotje,, Harm en Barend, ik heb getracht julli e niet te veel nadelen van dit 
proefschriftt te laten ondervinden. Alhoewel ik dat niet alleen voor julli e deed, hoop 
ikk dat julli e dat later wel zullen waarderen. 
Marita,, ji j hoort niet onderaan in deze rij  te staan, ook niet bovenaan, maar 
erboven. . 
Enn daar sta je ook, in vele opzichten. 
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