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Dankwoord d 

Hett schrijven van een proefschrift gebeurt met de hulp van velen. Behalve de mensen die 
ikk hierna persoonlijk wil bedanken, realiseer ik me dat er nog veel meer mensen op de 
achtergrondd en langs de zijlij n meegeholpen hebben om deze promotie tot een geslaagd 
eindee te brengen. 
Alss eerste moeten de patiënten genoemd te worden. Met een indrukwekkende motivatie 
warenn ze altijd weer bereid om mee te werken aan een onderzoek. Daarnaast bleven velen 
ookk vol interesse vragen hoe het er met mijn onderzoek voor stond en of ik al bijna klaar 
wass met het opschrijven. 

Mij nn copromotor, dr. B.G. Taal, beste Babs, onder jouw directe begeleiding kwam dit 
proefschriftt tot stand. Veel van de ideeën voor de artikelen kwamen voort uitjouw lange 
ervaringg met carcinoid patiënten. Ik heb het erg gewaardeerd dat de samenwerking met jou 
ookk werkelijk een "samen werken" was en dat er naast al het zakelijke ook ruimte was 
voorr privé. Jouw kunde om woorden te schrappen en toch hele zinnen over te houden 
heeftt op mij steeds weer grote indruk gemaakt. Bedankt dat je mij hebt geholpen Dr. te 
worden. . 

Mij nn promotor, prof. dr. S. Rodenhuis, beste Sjoerd, de basis voor dit proefschrift werd 
gelegdd op het moment dat je me aannam om bij je in de kliniek de aantekening oncologie 
tee combineren met promotie onderzoek. De snelheid waarmee je met "to-the-point" 
commentaarr mijn stukken beoordeelde hebben de vaart in het proces gehouden. De 
laagdrempeligee manier van overleg met elkaar heb ik erg gewaardeerd. Daarnaast ben ik 
doorr bij jou fellow te zijn geweest ook een goed opgeleide oncoloog geworden. 

Dee overige leden van de promotiecommissie: prof. dr. E.G.E. de Vries, prof. dr. B.B.R. 
Kroon,, prof. dr. D.J. Richel, prof. dr. G.N.J. Tijtgat en dr. W.W. de Herder. Veel dank voor de 
tijdd en energie die aan de beoordeling van mijn proefschrift besteed is. 

Dee mensen van het klinisch lab, Hans Bonfrer en Tiny Korse. 
Hans,, nadat je ervan overtuigd was dat de poging tot het schrijven van een proefschrift 
mett jouw hulp een serieuze inslag had, overspoelde je me met ideeën. Dank voor je 
kritischee commentaar. 
Tiny,, jouw hulp met het verwerken van de gegevens in SPSS en het maken van figuren 
hebbenn mij vaak verder geholpen als het even niet verder wilde. Als stille kracht heb je 
veell  werk verricht bij het aanleveren van data voor de laboratorium artikelen. 
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Dee afdeling nucleaire geneeskunde, Kees Hoefnagel en Renato Valdés Olmos. 
Besprekingenn met julli e beiden begonnen altijd gestructureerd om vervolgens vrij snel 
overr te gaan in chaos gekenmerkt door honderd-en-één ideeën. Alleen stroopwafels 
kondenn rust brengen in het geheel. Jullie enthousiasme om alle plannen die er waren uit te 
voeren,, ook als dat wel heel veel werk met zich meebracht, heb ik erg gewaardeerd. 

Dee afdeling pathologie, Loes van Velthuysen. 
Dankk voor je hulp en uitleg op het gebied van de pathologie. 

Dee afdeling statistiek, Harm van Tinteren en Ellen Lange. 
Steedss weer waren julli e bereid om een analfabeet in statistiek land wegwijs te maken 
zonderr dat julli e lieten merken dat ik soms misschien wel wat domme vragen stelde. 
Bedanktt voor al julli e hulp. 

Mij nn ex-kamergenoten Henk Boot en Annemieke Cats. 
Henk,, je inzet en enthousiasme in patiëntenzorg hebben grote indruk op me gemaakt. De 
telefoontjess "Kom even meekijken, ik heb wat interessants" hielden me regelmatig van het 
werkk af, maar kenmerken je enthousiasme. 
Annemieke,, op moeilijke momenten hielp je me verder met een flinke zak drop en een 
peptalk.. Nog nooit eerder verloor ik met zoveel trots een weddenschap. Ik verheug me 
eropp je mijn schuld te kunnen betalen. 

Mij nn collega's van binnen en buiten de "inner-circle". Bedankt voor julli e samenwerking 
enn gezelligheid. Mede dankzij julli e is mijn verblijf in het AvL tot een mooie herinnering 
geworden. . 

Enn dan de mensen die eigenlijk als medeauteurs bij alle artikelen genoemd hadden moeten 

worden. . 
Mij nn ouders, mijn trouwste supporters, lieve pap en mam. Wat zouden julli e trots geweest 
zijnn en wat verschrikkelijk jammer dat julli e er beide niet meer van mogen meegenieten. 
Doorr julli e is de basis voor dit alles gelegd. In gedachte zijn julli e erbij! 
Agness en Manfred, wat is het fantastisch zulke schoonouders te hebben. Zonder julli e hulp 
enn steun was alles een stuk moeilijker geweest. 
Mij nn paranimfen, Annemarie en Patricia. 
Annemarie,, al heel wat jaren delen we lief en leed. Natuurlijk moetje mijn paranimf zijn! 
Patricia,, mijn (schoon)zusje. Wat fijn datje me terzijde wilt staan. 
Erik,, met jou als gezelschap heeft het leven zoveel meer kleur. Rest mij nog te zeggen: "Je 
hadd weer gelijk". 
Lievee Lara en Ties, door julli e is alles in balans en heeft elke dag een glimmend randje. 
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