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141. Dankwoord

Voor de totstandkoming van dit proefschrift ben ik veel 

mensen dank verschuldigd. Zonder hun medewerking was 

dit proefschrift niet tot stand gekomen. In het bijzonder wil 

ik de patiënten bedanken die aan de verschillende studies 

hebben meegewerkt. Zij zijn het fundament waarop dit 

proefschrift is gebouwd. Een aantal personen zou ik graag 

in het bijzonder willen bedanken:

Allereerst mijn promotor prof. dr. J.Stoker:

Beste Jaap, ik kan me nog goed herinneren hoe ik als 

geneeskundestudent op de afdeling Radiologie onder jouw 

vleugels begon aan mijn wetenschappelijke stage. Zonder 

jouw gedrevenheid, enthousiasme en snelle feedback in 

die tijd, had ik de stap naar het artsonderzoekerschap 

niet gemaakt. Ik ben nu, zeker achteraf, blij dat ik de 

stap toch gemaakt hebt. En zie hier! Bedankt voor je fijne 

begeleiding.

Mijn co-promotoren dr. H.W. Venema en dr.E. Dekker:

Beste Henk, met enige weemoed denk ik terug aan de tijd 

van scannen in Utecht. De vaardigheden waarmee jij de 

belletjes uit ons colon fantoom hebt gekregen, is op zich 

al een artikel waard. Dankzij jouw bijna compromisloze 

vasthoudendheid hebben we mijns inziens een mooi artikel 

neergezet. Maar wat ik misschien nog wel meer waardeer 

is je avontuurlijkheid. Ik ken niet veel 60-plussers die in hun 

eentje naar Madrid fietsen. Het is echt een voorrecht om 

jouw promovendus te mogen zijn.

Lieve Evelien, ook jouw steun in de laatste fase van deze 

marathon heb ik erg gewaardeerd. Je snelle feedback heeft 

ervoor gezorgd dat de periode waarin ik de opleiding en de 

afrondingsfase van het proefschrift tot een minimum kon 

beperken. Daarnaast was jij voor mij het aanspreekpunt 

op de afdeling maag-, darm- en leverziekten. Nooit had ik 

het gevoel dat ik stoorde als ik je belde en je had altijd tijd. 

Hartelijk dank daarvoor.

Mijn paranimfen Sebastiaan Jensch en Martijn Kruijt 

Spanjer:

Beste Sebastiaan, Onze tijd samen als student en later als 

onderzoeker in het AMC was mij een waar genoegen. Niet 

alleen de samenwerking op de afdeling, maar zeker ook de

uitstapjes naar o.a. Boston en Chicago waren een feestje. 

Dat we nu samen gaan promoveren is voor mij een 

fantastische afsluiting van deze periode. Ik ben blij dat ik 

dat met jou mag doen. Samen straks weledelzeergeleerd!

Beste Martijn, amice! We hebben de afgelopen 15 jaar 

samen een aantal fantastische avonturen beleefd. Of 

het nou wild kamperen in Toscane was, een clash met 

de autoriteiten in Rusland, een defecte ‘bomba de agua’ 

in Spanje, een bijna gestolen fiets in Nijmegen, een 

paspoortcontrole in Marokko, een weekend op Terschelling, 

een potje mokken onder de Eiffeltoren of gewoon een 

biertje in Groningen, ik had ze niet willen missen. Het is 

daarom is het volstrekt logisch dat jij nu ook mijn paranimf 

bent om ook dit avontuur succesvol af te ronden. Duff, in 

2013 the Long Way Down, ik kan niet wachten! 

Mijn commissieleden:

Graag wil ik de commissie leden Prof. dr. P. Fockens, 

Prof. dr. W.M. Prokop, Prof. dr. J.S. Laméris, Prof. dr. L.J. 

van Vliet en Dr. F.M. Vos bedanken voor het beoordelen 

van dit proefschrift en het plaatsnemen in de promotie 

commissie. Daarnaast wil ik dr. K. Tytgat bedanken voor het 

opponeren.

‘Mijn’ research nurse Anneke Heutinck: 

Lieve Anneke, jouw gestructureerde manier van werken, 

plichtsbesef en trouw hebben het werven van patiënten, 

de dataverwerking en de analyses bijna tot een feestje 

gemaakt. Ik ken weinig mensen die zo veel in hun mars 

hebben en toch zo bescheiden zijn.



142. Mijn medeonderzoekers met wie ik onderzoekslief en -leed 

heb gedeeld:

Beste Rogier, van jou heb ik het stokje overgenomen. 

Hoewel onze overlap als onderzoekers erg kort was, bood 

jouw authentieke en duidelijke mening in veel zaken een 

prima houvast om te beginnen. Dank hiervoor.

Beste Jasper, ik ken weinig mensen die hun privé leven zo 

goed kunnen combineren met hun werkende bestaan. Met 

plezier heb ik met je samen gewerkt en ik hoop dat we dat 

in de toekomst blijven doen. 

Lieve Karin, veel gezucht en gesteun kwam er vaak uit de 

kamer tegenover me, maar ondertussen had jij je zaakjes 

prima voor elkaar. Geen pretenties, goedlachs, hard 

werken maar wel weten wat ècht belangrijk is. Je bent een 

fantastische collega.

Lieve Adrienne, dank voor het uitblazen op je kamer als 

het even tegen zat. Jij moet nog even, maar ik heb er alle 

vertrouwen in dat je je onderzoekscarrière succesvol afsluit. 

Zet hem op!

Lieve Shandra, bedankt voor je begeleiding in de statistiek 

en de hulp bij het afronden van dit boekje. 

Lieve Marjolein, de samenwerking met jou heb ik als heel 

prettig ervaren. Jouw precisie van werken, gedrevenheid, 

slimheid en charme maakten de samenwerking 

buitengewoon prettig. 

Natuurlijk wil ik de ook de Powerpuff Girls (Nicole, Maaike

en Maartje), Annette, Roos, Sanna, Sandra, Manon, 

Wouter, Jochem, Joppe, Christiaan en Frank bedanken voor 

de prettige sfeer, de tripjes naar de koffie automaat en de 

gezellige lunches.

Philips Healthcare:

Roel Truyen, Iwo Serlie en Frans Gerritsen, bedankt voor 

de constructieve bijeenkomsten, prettige samenwerking, 

snelle service bij problemen en de etentjes op rekening van 

‘Uncle Phil’. 

Laboranten:

Ik wil graag alle laboranten bedanken die mijn patiënten 

hebben gescand. Martin Poulus wil ik graag in het bijzonder 

bedanken voor het bijbrengen van de fijne kneepje van het 

scannen en de prettige samenwerking. 

Radiologen (i.o):

Graag wil ik Rutger Cohen, Saskia van Elderen, Oskar 

Kesselring, Wouter de Monyé, Lambertus te Strake, Tjeerd 

Wiersma, Yung Nio en Anje Spijkerboer bedanken voor het 

beoordelen van de vele CT onderzoeken. 

De afdeling IT:

Natuurlijk kan de IT in dit lijstje niet ontbreken. Jean-Paul, 

Martin, Jan en Onno. Dank voor de snelle service als er 

weer eens een software probleempje was.

Mijn familie:

Dat de bevalling van een dergelijk boekwerk ook niet aan 

mijn directe omgeving ongemerkt voorbij is gegaan moge 

duidelijk zijn, daarom wil ik mijn familie, schoonfamilie en 

goede vrienden bedanken. Zonder jullie interesse, steun en 

vertrouwen was dit grote project niet mogelijk geweest.

Last but not least, lieve Aukje, je bent de liefde van mijn 

leven en mijn allerliefste, bedankt voor de steun die jij 

al vele jaren voor mij bent. Zeker in de laatste fase van 

mijn promotie is jouw bijdrage van onschatbare waarde 

geweest. Met jou is geen berg te hoog en zee te diep. Ik 

hou van jou!


