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Dankwoord d 

"Iff  I have seen further it is by standing 
uponn the shoulders of giants" 

(Isaac(Isaac Newton) 

Ongeveerr vijf jaar geleden verhuisde ik van de eerste etage van het Antoni van Leeuwen-
hoekk ziekenhuis naar de begane grond. Ik kreeg daar een plekje in het toen net opgerichte 
Diagnosticc Imaging Lab. Dat is de plek waar ik samen met een hecht team heb gewerkt en 
waarvann dit proefschrift het resultaat is. In deze vijfjaar is er vanuit het niets een research-
groepp opgezet binnen de afdeling radiologie met in ieder geval één gezamenlijk doel voor 
ogen:: het beantwoorden van de vragen die samengevat stonden in het project dat al snel de 
naamm MARGINS-project kreeg (Multi-modality Assessment and Radiological Guidance IN 
breast-conServingg therapy). Het merendeel van die vragen is nu beantwoord. Daarmee is 
hethet onderzoek echter niet afgerond, nieuwe vragen hebben zich gelukkig weer aangediend! 
Dee vragen die de basis vormden voor dit proefschrift zijn wel beantwoord, het boekje is nu 
dann 'eindelijk' klaar. 

Ditt proefschrift had, net zoals vrijwel elk ander proefschrift, niet tot stand kunnen komen 
zonderr de hulp van veel anderen. En in geval van het MARGINS-project zeer veel anderen 
vann diverse afdelingen die zich allemaal op hun eigen manier hebben ingezet voor het onder-
zoek.. Bij zo'n dankwoord is het vrijwel onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken. 
Tochh ga ik in het navolgende proberen alle betrokkenen, in de breedste zin van het woord en 
inn meer of mindere mate bij naam genoemd, te bedanken. 

Allereerstt wil ik mijn promotor, prof. dr. G.M.M. Bartelink bedanken. Beste Harry, dank 
voorr al je steun. Ik heb bewondering voor je inzicht in en overzicht over alle zaken die ook 
maarr iets te maken hadden met ons MARGINS-project. Dankzij jouw stimulerende begelei-
dingg was er een hechte samenwerking mogelijk tussen de afdelingen radiologie, chirurgie, 
pathologiee en radiotherapie. 

Verderr wil ik mijn co-promotor, dr. K.G.A. Gilhuijs bedanken. Beste Kenneth, zonder jou 
wass het MARGINS-project op een fiasco uitgelopen. Jij hebt alles in je wat een projectleider 
inn zich moet hebben, je weet iedereen in je researchgroep te motiveren en te enthousiasme-
ren.. Bovendien ben je altijd in staat om mij de meest ingewikkelde fysische theorieën en 
formuless op een simpele manier uit te leggen, zodat ik het idee heb dat ik het begrijp. Ik heb 
altijdd met veel plezier met je samengewerkt en wat mij betreft is daar met de afronding van dit 
proefschriftt nog geen eind aan gekomen. Ook al heb ik nu aanzienlijk minder tijd en worden 
wee daarom gedwongen om in de avonduren af te spreken, dat maakt het enthousiasme er niet 
minderr om! Wat een energie krijg ik van onderzoek doen met jou! Geweldig! 
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Verderr wil ik alle leden van de MARGINS-werkgroep bedanken voor hun inzet bij dit pro-
ject.. Regelmatig overleg over en jullie betrokkenheid bij het project hielden het onderzoek 
opp de rails. 
Drs.. J.L. Peterse, beste Hans, dank je voor je begeleiding, niet alleen in de laatste vier jaar, maar 
ookk in de jaren daarvoor. Zonder jouw inzet had dit proefschrift er nooit kunnen komen! Ik 
vindd het een eer dat ik met je heb mogen samenwerken en ik heb er van genoten. 
Dr.. E.J.Th. Rutgers, beste Emiel, ondanks jouw zeer drukke planning was het toch altijd 
mogelijkk om met jou van gedachten te wisselen over het verder verbeteren van onder andere 
preoperatievee beeldvorming en operatietechnieken, met als doel een nog betere behandeling 
voorr de patiënt. Ik heb je leren kennen als een zeer gedreven iemand met veel hart voor de 
zaak.. Bedankt voor de altijd leerzame samenwerking. 
Drs.. H.J. Teertstra, beste Jelle. Jij kwam zo'n beetje halverwege ons MARGINS-project als 
nieuww hoofd op de afdeling radiologie werken en je liet duidelijk merken interesse te hebben 
voorr research. Vrij snel was je dan ook lid van onze werkgroep. Ik kijk met veel plezier terug 
opp onze samenwerking die niet alleen heel leerzaam was, maar vooral ook erg gezellig! Ik 
hoopp dat we in de toekomst nog vaak zullen samenwerken. Misschien bij jouw onderzoek? 

Dr.. L.J. Schultze Kool, beste Leo, bedankt voor je hulp en adviezen bij de beginfase van het 
MARGINS-project. . 

Drs.. R. Kroger, beste Robert. Bedankt voor alles wat je voor me gedaan hebt, dat zal ik nooit 
vergeten! ! 

Drs.. A.RE. Besnard, beste Peter, wie had ooit gedacht dat ik uitgerekend met jou op oude-
jaarsdagg met wetenschap bezig zou zijn met daarna champagne? Wat mij betreft zeker voor 
herhalingg vatbaar! Bedankt ook voor de gezelligheid en de goede raad die je me altijd gaf en 
nogg steeds geeft. 

Dr.. M.J.A. Smid-Geirnaerdt, drs. E.C. Joekes, drs. C.E. Loo, dr. F.A. Pameijer, drs. W. Koops, 
drss W. Prevoo, beste Maartje, Elisabeth, Claudette, Frank, Wim en Warner, bedankt voor 
julli ee steun, begeleiding en interesse door de jaren heen. 

Verderr wil ik de volgende mensen bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan het tot 
standd komen van dit proefschrift: Guus Hart, alle baliemedewerkers, archiefmedewerkers 
enn laboranten van de afdeling radiologie, Mare van de Vijver, Renato Valdés Olmos, Hester 
Oldenburg,, Reinie Kaas, Marjan Piek, Omgo Nieweg, alle nurse-practitioners die betrokken 
warenn bij de patiëntinclusie, alle fellows chirurgie en chirurgen in opleiding die tijdens hun 
aanwezigheidd in het AvL formulieren voor de MARGINS-studie hebben ingevuld en betrok-
kenn waren bij de patiëntinclusie en alle medewerkers van de afdelingen pathologie, nucleaire 
geneeskundee en chirurgie die op enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij dit project. 

Prof.. dr. J.S. Laméris, bedankt voor het plaatsnemen in de promotiecommissie en voor de 
ruimtee en tijd die ik gekregen heb voor het afronden van dit proefschrift. 
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Dee andere leden van de promotiecommissie, prof. dr. ir. CA. Grimbergen, prof. dr. G.J. den 
Heeten,, prof. dr. R. Holland en prof. dr. B.B.R. Kroon wil ik bedanken voor het plaatsnemen 
inn de promotiecommissie en het kritisch beoordelen van dit proefschrift. 

Drs.. T.A. van Dorp, beste Tietse, dankzij jouw enthousiasme tijdens mijn keuze-coschap 
radiologiee wist ik al snel welk vak ik moest kiezen. Bedankt! 

Dr.. RJ. Tanis, beste Pieter. Onze samenwerking is al weer even geleden, maar ik ben het zeker 
niett vergeten. Onze brainstorms tijdens lunchtijd waren voor mij van zeer veel waarde. Ik 
kijkk dan ook al uit naar de nabije toekomst, waarin we in het AMC zullen samenwerken. 
Bedanktt voor al je steun door de jaren heen! 

Waarr moet het heen met een project als dit zonder RADIM team? Peter en Nico, bedankt 
voorr al julli e hulp door de jaren heen. Jullie stonden altijd voor me klaar als ik iets verprutst 
hadd op mijn computer of als de printer het weer eens opgegeven had. Bijna altijd achter de 
schermenn aan het werk, maar onmisbaar! 

Dr.. S.H. Muller, beste Saar, bedankt voor de samenwerking en alle gezelligheid. De samen-
werkingg met jou zie ik als een enorme verrijking van mijn ervaring. 

Bestee William, nog even en dan sta jij hier ook. Ik weet zeker dat je jouw deel van de MAR-
GINS-studiee met een prachtig resultaat gaat afronden. Bedankt voor de brainstorms en onze 
gesprekkenn over van alles en nog wat. Zet 'm op met de laatste loodjes! 

Bestee Marja en Angelique, ik realiseer me keer op keer weer hoe ik het met julli e heb getrof-
fen.. Jullie zijn fantastische collega's en vriendinnen. Jullie zijn twee zeer getalenteerde vrou-
wen.. Ik ben dan ook heel blij en trots dat julli e de omslag voor dit proefschrift wilden ont-
werpen.. Jullie hebben me wat dat betreft wel even in spanning laten zitten, maar het resultaat 
iss fantastisch! Angelique, bedankt voor al je steun en gezelligheid door de jaren heen. Ik heb 
heell  veel van je geleerd, nog meer dan je je misschien realiseert. Marja, fantastisch dat je mijn 
paranimff  wilt zijn. Alles wat ik heb gedaan de laatste jaren is tot stand gekomen met jouw 
hulp:: databases, artikelen, figuren en posters voor congressen. Zonder jou was dit proef-
schriftt er niet gekomen. Bedankt voor al je hulp, steun en gezelligheid! 

Bestee vakantiegangers, beste tante Nel en oom Hans. Bedankt dat ik de afgelopen jaren met 
julli ee mee mocht op vakantie om even bij te komen van alle beslommeringen rondom mijn 
promotie-onderzoek.. Dat heeft me elk jaar weer heel erg goed gedaan. Ook alle vakantiegan-
ger-etentjess en -uitjes met julli e waren fantastisch! Ik hoop dat ik nu eindelijk weer eens tijd 
kann vinden om julli e te trakteren op wat culinaire verrassingen. 

Lievee Wouter, wat had ik graag gewild dat je er bij kon zijn vandaag. Het valt bijna niet te 
beschrijvenn wat jij voor mij hebt betekend en nog steeds betekent. Jij was er altijd voor me 
alss er iets tegenzat, als een artikel was afgewezen of als de analyses waar ik twee weken aan 
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gewerktt had toch niet correct bleken te zijn. Je sprak me dan weer moed in en moedigde me 
aann om nog even door te zetten. Geweldig hoe je me door dat soort momenten heen kon 
praten.. Ik heb ook heel erg genoten van de vakanties die ik samen met jou, jouw ouders en 
diee van mij in Frankrijk mocht doorbrengen. Het werd gewoon een sport om 'die oudjes' 
eenss flink in de maling te nemen. Helaas is aan dit alles abrupt een einde gekomen. Vorig 
jaarr hebben we plotseling afscheid van je moeten nemen, enkele weken na afloop van weer 
zo'nn fantastische vakantie. Ik ben heel erg blij dat ik je de laatste jaren nog zo goed heb leren 
kennenn en van je aanwezigheid heb mogen genieten. Ik ben heel trots op je en heb enorm 
veell  respect voor je en voor jouw manier van leven! Daar kunnen veel mensen - inclusief ik 
zelff  - nog veel van leren. 

Bestee Marijn, bedankt voor alle gezelligheid en steun door de jaren heen en je hulp bij alle 
denkbaree klussen. Zonder jou had de eindfase van dit hele gebeuren me heel veel meer werk 
enn tijd gekost. 

Bestee Rinse en Yvonne, bedankt voor julli e steun en interesse. Het schrijven van dit proef-
schriftt heeft veel tijd gevergd, zodat er weinig tijd overbleef voor andere dingen. Maar belofte 
maaktt schuld: nu dit proefschrift is afgerond ga ik tijd vrijmaken om gezellig met julli e te 
stappen,, dat moet er dus binnenkort maar eens van komen! Rinse, bedankt voor je altijd 
aanwezigee humor en goede humeur en natuurlijk voor het lenen van je enorme voorraad 
DVD's.. Die hebben mij op meerdere momenten even helpen ontspannen als het weer eens 
heell  druk was. 

Rachel,, ik ben apetrots op je! Je bent een geweldige meid en een fantastische zus, die altijd 
voorr iedereen klaar staat. Ik ben dan ook heel trots dat jij mijn paranimf wilt zijn. Vanaf 
hethet moment dat ik je dat gevraagd heb, heb je als een soort moeder-overste gezorgd dat ik 
mijnn aandacht wel genoeg besteedde aan het afronden van het onderzoek. Meerdere malen 
ontvingg ik mails van je dat ik me moest gaan concentreren op mijn werk. Maar ook hield je 
inn de gaten of ik me wel genoeg ontspande! Rachel, bedankt voor al je steun en betrokken-
heidd in de afgelopen jaren! Zonder jou had ik dit proefschrift nooit op deze manier kunnen 
afronden! ! 

Papaa en mama, bedankt voor julli e steun de laatste jaren, maar zeker ook voor alle kansen die 
julli ee me altijd gegeven hebben en nog steeds geven. 
Papa,, een plaats in de publicatie top-100 heb ik nog niet veroverd, maar na lang 'zwoegen' 
iss er wel dit boekje. Bedankt voor alle keren dat je er voor me was als er weer eens wat tegen 
zatt of als ik weer bij je kwam met vragen over de statistiek waar ik niet helemaal uitkwam 
off  waarvan ik vond dat een referent het niet bij het rechte einde had. Ik ben trots dat ik, in 
navolgingg van jou, nu ook voor de commissie mijn werk mag verdedigen. 
Mama,, bedankt voor je steun op de momenten dat er weer iets tegenzat. Jij wist me door al 
diee dalen heen te trekken! Juist op die momenten voelde ik extra wat een bijzondere en fan-
tastischee band wij hebben. Veel mensen zeggen dat ik op jou lijk en dat voelt heel goed! 


