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Graagg wil ik op deze plek de mensen bedanken die direct of aan de zijlij n een bijdrage 
hebbenn geleverd aan hel tol stand komen van "het boekje". Een aantal wil ik graag bij naam 
noemen. . 
Alss eerste natuurlijk Ronald van Maarseveen niet wie ik samen op het hyperthermic project 
wass aangesteld. Ronald kun je niet snel vergeten. Als het niet is vanwege de software, 
optimalisatiee routines, de plaatjes en de soms te krachtige scripts die hij maakte dan wel 
vanwegee zijn voorliefde voor het middeleeuwse. Ook Christoph Schneider wil ik bedanken 
omdatt hij me in eerste instantie op sleeptouw nam om me de kneepjes van het F-veid meten 
tee leren. Nog meer denk ik bij Christoph aan de kraehtkreet (Aaaaacchh) die zijn keel 
ontsprongg als er iets niet helemaal ging zoals hij dal graag wilde. Ook Jan Sijbrands wil ik 
noemen.. Samen hebben we een groot aantal F-veid melingen uitgevoerd. Bij Peter. Bart. 
Rob.. Paul, en Richard moet ik toch vooral denken aan de muziek sessies die we hadden 
rondd de hyperthermiebehandeltafel (uiteindelijk hebben we nog opgetreden ook). Als je 
moett uitleggen aan Sinterklaas (ja. hij heeft hei echt gevraagd) wat deze gelegenheidsband 
"windkrachtt 8" nou eigenlijk was. dan kun je bijna niet anders zeggen dan "een hele harde 
wind".. In ieder geval waren we uiteindelijk zo populair dat we ook tijdens het kerstonlbijt 
mochtenn spelen (afstand is hier een goede remedie tegen overdadig enthousiasme). Jan van 
Dijkk wil ik graag bedanken voor de begeleiding en het vertrouwen dat hij in de goede 
afloopp van het onderzoek heeft gehouden. Naast het bespreken van de resultaten van het 
onderzoekk hebben we ook vaak gesproken over het aantal nieuwe patiënten, zittingen, 
seriess en andere management gerelateerde zaken/getallen. Met enige verbazing 
aanschouwdee ik altijd datje in staat was de tellingen tot op de laatste patiënt uit te pluizen, 
Nickk en Ilans wil ik graag bedanken voor de hulp bij het voorbereiden van publicaties en 
ditt proefschrift. Meer bij elkaar geraapt wil ik graag de "hyperthermisten". Gerard, Nick, 
Paull  (geroemd voor de Tsjechische worst en gedestilleerde pruimensappen) Sabine, Paul. 
Hanss en Petra, bedanken. En alle andere medewerkers van de afdeling radiotherapie die 
iederee dag weer zorgen voor een fijne werksfeer. 
Lastt but not least bedank ik Reg voor de steun en aansporing. 
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