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Bij de verwezenlijking van dit proefschrift wens ik een woord van 

dank te richten tot een aantal personen die rechtstreeks of 

onrechtstreeks hun bijdrage leverden om dit proefschrift tot een 

goed einde te brengen. 

 

Allereerst dank aan Ilse Vincent, mijn lieve echtgenote en tevens één 

van mijn twee paranimfen. Zij heeft tijdens het maken van dit 

proefschrift zeer veel begrip getoond voor de vele lange avonden en 

weekends waarin ik doorwerkte, waardoor we elkaars gezelschap 

vaak moesten missen. Ilse, ik stel het erg op prijs dat jij ten allen 

tijde rekening houdt met mijn wetenschappelijke activiteiten. 

 

Mijn ouders wil ik graag bedanken voor de jarenlange steun tijdens 

mijn studies. Jullie creëerden een rustige en aangename omgeving 

om mij te laten studeren in optimale omstandigheden. Jullie 

brachten ook steeds veel geduld op tijdens examenperiodes en 

stonden altijd paraat tijdens momenten van ontspanning. 

 

Met betrekking tot mijn opleiding als arts-specialist in de radiologie 

gaat mijn oprechte dank uit naar dr. Hans Rigauts, Directeur-

Generaal en Hoofdgeneesheer-Directeur van het AZ St.-Jan Brugge-

Oostende AV en departementshoofd Radiologie in het AZ St.-Jan AV 

te Brugge tijdens mijn assistentschap. Dr. Rigauts, beste Hans, jij 

bent voor mij een fantastische mentor en steun geweest vanaf het 

begin van mijn radiologische opleiding. Oprechte dank voor de 

aangeboden mogelijkheden en de doorgedreven opleiding, alsook 

voor het vertrouwen dat U in mij stelde in mijn zoektocht naar 

interessante domeinen in de radiologie en in de wetenschappelijke 

uitwerking daarvan. Ik apprecieer ten zeerste uw gave om het beste 

uit personen te halen en hen de kans te geven om zich ten volle te 
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ontplooien. Het is voor mij een groot genoegen om u te mogen 

verwelkomen als gast-opponent van deze commissie bij de 

verdediging van dit proefschrift. 

 

Tijdens mijn universitaire opleiding in Leuven (KUL) werd ik enorm 

gesteund door Prof. Hilde Bosmans, die haar belangstelling toonde 

voor mijn wetenschappelijke interesse. Hilde, jij gaf me de kans om 

wetenschappelijk werk te kunnen uitvoeren en leerde me meer over 

de fysica van de magnetische resonantie beeldvorming. Jij stak me 

ook op menselijk vlak een hart onder de riem in de soms harde 

wereld van de wetenschap. 

 

Als staflid Radiologie in het AZ St.-Jan Brugge-Oostende AV, campus 

St.-Jan kreeg ik op vele vlakken verdere ondersteuning van dr. Hans 

Rigauts en de mogelijkheid om in teamverband te kunnen werken 

aan het proefschrift dat ik hier voorleg. Hierbij wil ik dan ook mijn 

naaste medewerkers bedanken. Het aantal betrokken personen (en 

co-auteurs) is al zodanig talrijk dat ik me moet beperken tot de 

medewerkers die zich het meest engageerden voor dit proefschrift: 

Vooreerst gaat mijn oprechte dank uit naar Léon ter Beek – 

clinical scientist bij Philips Healthcare - voor de niet aflatende steun 

en de warme vriendschap. Léon, jij zorgde er ook voor dat dankzij 

jouw relaties binnen Philips Healthcare een optimaal 

samenwerkingsverband kon worden opgebouwd tussen het AZ St.-

Jan Brugge-Oostende AV, campus St.-Jan en Philips Healthcare zelf. 

Verder gaat mijn dank ook uit naar Vincent Denolin, clinical 

scientist bij Philips Healthcare. Vincent, jij hebt je op korte tijd 

grondig ingewerkt in ons team. Onze samenwerking heeft zich 

intussen vertaald in een vergevorderd project omtrent perfusie-

beeldvorming. 
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Ook wil ik Ruud de Boer, Gwen Hérigault en Gabriële Beck 

van Philips Healthcare bedanken voor de samenwerking en de 

ondersteuning van de technische ontwikkelingen vanuit Best. 

Gabriële en Gwen, ook jullie bezoek ter plaatse in het AZ St.-Jan 

Brugge-Oostende AV, campus St.-Jan heb ik ten zeerste 

geapprecieerd. 

 

Tijdens het uitvoeren van het wetenschappelijke werk dat in 

dit proefschrift aan bod komt, is de fijne samenwerking met mijn 

promotor prof. Jaap Stoker en zijn team in het AMC, met name 

Shandra Bipat, Jochem van Werven en Aart Nederveen van groot 

belang geweest. In het bijzonder wil ik hierbij mijn promotor Prof. 

Jaap Stoker bedanken voor de goede én snelle communicatie. Jaap, 

jij gaf me de kans om in het AMC te Amsterdam een meer 

fundamenteel wetenschappelijk project te initiëren omtrent 

moleculaire beeldvorming met behulp van een oncologisch 

rattenmodel. 

Shandra, bedankt voor de aangename samenwerking en 

ondersteuning. Fijn dat je ook mijn paranimfe wil zijn. Jaap en 

Shandra, dankzij jullie is het een plezier geweest om een proefschrift 

te mogen voorbereiden én dit hier uiteindelijk te kunnen verdedigen 

in het AMC. 

Jochem, jij hebt een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan 

het op punt stellen van ons oncologisch rattenmodel. Samen hebben 

we vele uren voorbereid aan het rattenproject. Het was leuk om 

samen te werken met iemand die zo’n grote gedrevenheid en 

enthousiasme tentoonspreidde. Ik wens je veel succes bij de verdere 

voorbereidingen van je eigen proefschrift. 
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Aart, jou wil ik danken voor de organisatie van scanuren op 

de MRI in het AMC ondanks de vele andere projecten die je 

ondersteunt. 

 

Bij dit rattenproject was niet in het minst de samenwerking 

met Marcel De Cuyper (KULAK) en Stefaan Soenen (KULAK) 

onontbeerlijk. Marcel, jij ontwikkelde de magnetoliposomen en 

verzorgde samen met Stefaan de aanmaak en afwerking hiervan. 

Deze magnetoliposomen waren immers onmisbaar tijdens ons 

oncologisch rattenproject. 

Mijn speciale dank gaat ook uit naar Marc Haspeslagh. Marc, 

jij hebt me in het AZ St.-Jan Brugge-Oostende AV, campus St.-Jan 

enorm geholpen bij de statistische strategie en berekening van alle 

data die in dit proefschrift aan bod komen. Jouw ervaring in de 

statistiek is een essentieel onderdeel geweest van de voorbereiding 

van dit proefschrift. 

Ik wil ook onze medewerkers -zowel de stafleden als het 

verpleegkundig team, in het bijzonder Peter Daled en Luc 

Vanwelden- danken voor de samenwerking. Peter en Luc, beste dank 

voor jullie inzet en steun om enerzijds kwalitatief hoogstaande 

geneeskundige patiëntenzorg te leveren en anderzijds ook 

innovatieve ontwikkelingen te helpen verwezenlijken in het kader 

van dit proefschrift. 

 

Uiteraard zijn er nog vele onbeantwoorde vragen en te bestuderen 

onderwerpen in de wetenschappelijke benadering en oppuntstelling 

van diagnostiek van focale leverletsels. In de toekomst moet er 

geïnvesteerd worden in ons team via team-building en respectvol 

people-management. Ook het binnenhalen van wetenschappelijke 

fondsen om de diagnostiek van focale leverletsels en de oncologische 
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benadering in het algemeen op een hoger niveau te tillen zijn hierbij 

belangrijk. Hierbij blijft het uiteindelijke doel om de vele 

oncologische patiënten een verbeterde diagnostiek en therapie aan 

te bieden in de strijd tegen hun tumorale pathologie.
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Kenneth Coenegrachts is op 28 september 1974 geboren in 

Tongeren, België. In 2004 beëindigde hij zijn specialisatie-jaren 

radiologie – medische beeldvorming aan het AZ St.-Jan AV te Brugge 

(sinds 1 januari 2009: AZ St.-Jan Brugge-Oostende AV, campus St.-

Jan) en aan de Katholieke Universiteit te Leuven. Sinds dat moment 

is hij staflid in het departement Radiologie-Medische Beeldvorming in 

het AZ St.-Jan Brugge-Oostende AV, campus St.-Jan. Kenneth 

Coenegrachts is in het bijzonder gespecialiseerd in de abdominale 

radiologie alsook in de magnetische resonantie beeldvorming. In de 

daarop volgende jaren legde hij zich verder toe op de abdominale 

radiologie en specialiseerde zich verder in minimaal-invasieve, 

beeldvormingsgeleide behandelingstechnieken (RadioFrequentie 

Ablatie (RFA), Laser-induced Interstitial ThermoTherapy (LITT) en 

High-Intensity Focused Ultrasound (HIFU)) van tumorale pathologie 

respectievelijk in Parijs (Villejuif, Institut Gustave-Roussy olv 

Prof.dr.Thierry de Baère), Frankfurt (Goethes Universität olv 

Prof.dr.Thomas Vogl) en Bordeaux (Hôpital St.-André olv 

Prof.dr.H.Trillaud en de laboratoria voor moleculaire en functionele 

beeldvorming olv Prof.dr.C.Moonen). 
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