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Dankwoord
Marcel van Herk, promotor, je gaf me de kans om op het AVL mijn afstudeerwerk te verrichten wat is overgegaan 

in de promotieopdracht. Je hebt altijd vertrouwen gehad in de richting die ik aan het promotieproject heb 

gegeven, ook al duurde het daardoor soms wat langer. Je bent een bijzondere man die zowel theoretisch als 

praktisch en communicatief sterk is. Zodoende kon je mijn (soms) chaotische ideeën goed doorgronden en 

ordenen. Dank voor dit alles. Je was een fijne leermeester om bij te werken.

Eugène Damen, co-promotor, als projectleider van het longproject gaf je me alle ruimte om zelf invulling 

te geven aan het project. Je klinisch fysische ervaring gaf de mogelijkheid vele onderdelen snel te kunnen 

implementeren in de kliniek. Dank voor je opbouwende commentaar op al mijn schrijfsels en je immer grote 

persoonlijke interesse.

Jan-Jakob Sonke, co-promotor,  mijn Delftse maatje en sparringpartner. Je stond altijd open voor een vraag 

of gesprek en was uitermate kritisch. Vele malen heb je mijn manuscripten gelezen en gecorrigeerd. Dank je 

wel voor al je bijdragen aan mijn promotie. De functie van co-promotor staat je goed.

Maddalena Rossi Zes van de zeven jaren AVL heb ik het recht gehad om tegenover je te mogen zitten. Ik 

heb je zien groeien als research laborant. Elke keer legde je de lat voor jezelf weer een stukje hoger. Daarbij 

kwamen er soms grote beren op de weg die je echter door je tomeloze energie en kracht achter je hebt 

gelaten. Je grote verantwoordelijkheidsgevoel naar de kliniek en naar collega’s toe maakt je tot een bijzonder 

mens. Dank je wel voor je hulp bij het project, je oprechte interesse en de gezellige tijd. En natuurlijk dat je 

mijn paranimf wilde zijn. 

Mijn kamergenoten: Gerben Borst We zaten in hetzelfde schuitje omdat we gelijk opgingen en dezelfde 

begeleiders hadden. Heerlijk om dan even gezamenlijk stoom af te kunnen blazen. Ik mis de slechte grappen 

die we konden maken. Dank! Leah McDermott Je bent altijd vrolijk en gezellig en staat altijd klaar voor een 

ander. Dat is een bijzondere eigenschap. Je hebt bijna al het Engrish in mijn artikelen, zonder te klagen, 

vertaald. Dank je wel, en ik kijk er naar uit straks weer met je te mogen samenwerken. En niet te vergeten 

Markus Wendling, Anton Mans en Heidi Lotz Wat hebben we zitten zweten op de veel te warme kamers 

met veel te veel bouwlawaai. Het is bijzonder om te constateren dat we allemaal de klinische fysica opleiding 

in zijn gegaan. Dank voor alle gezelligheid en fijn dat we elkaar nog vaak zullen blijven zien.

Patricia Fewer Ik ken niemand zo behulpzaam als jij. Wat doe je ontzettend veel voor de afdeling, helaas 

wordt dat weinig opgemerkt. Ik kon altijd bij je aankloppen met een vraag, voor een babbel of een formulier, 

tot op het allerlaatste moment. Nooit was iets te veel moeite. Dank je wel voor je hulp en interesse.

Long-projectgroep Wat heb ik met jullie een leuke tijd gehad. En wat is er veel uitgekomen, klinisch en 

wetenschappelijk. Joos Lebesque Bedankt voor je immer kritische blik. Menigmaal corrigeerde je mijn 

schrijfsels met blauwe vulpen en schaafde je de chaos tot goed leesbare artikelen. José Belderbos Jij 

promootte als geen ander datgene wat binnen onze projectgroep werd bedacht. Zonder  jouw overtuiging 

en inzet waren we nooit zo ver gekomen. Dat maakt mijn promotie tot een dubbelgroot succes. Dank je wel. 

Marieke van Zwienen Binnen het longproject bekijk je de ontwikkelingen vanuit een ander klinisch 

perspectief. Bedankt voor die bijdrage daarbij. Vanessa Mexner Door jouw werk en inzet konden 

belangrijke aspecten van mijn promotie toch nog onderzocht worden en daarmee de juistheid van 

ons mid-ventilatie-concept  worden ‘bewezen’. Simon Rit You just entered the project group the last 

year of my PhD, but you helped a lot by finding and analyzing bugs and pitfalls in my methodology 



 | 189 

and software. It was nice to work with you. Thank you very much! Jasper Nijkamp Wat lopen we parallel! 

Net zoals ik ben je op het computerlab begonnen als student, we hebben samen aan de implementatie van 

4D CT gewerkt en nu ben jij ook aan een promotie begonnen. Je was altijd gezellig en hulpvaardig. Bedankt 

voor de goede samenwerking. 

Lambert Zijp, Joop Duppen Bedankt voor jullie gouden hulp bij al mijn programmeerproblemen, inclusief de 

vaak daarop volgende discussies over allerlei ethische en politieke onderwerpen.

Anja Betgen, Josien de Bois en Monique Smitsmans, mijn computerlabvriendinnen. Dank voor jullie 

gezelligheid, oprechte interesse en plezier in het werk. Mijn tijd in het computerlab was de basis voor de 

daaropvolgende jaren.

IT mannen & vrouwen (Peter van de Ven, Nico Jessurun, Carolien Maas, Han Krewinkel, Nils Meijer en 

Petra Post) Altijd kon ik met mijn computerproblemen bij jullie terecht.  Bedankt voor jullie hulp. 

Saar Muller Bedankt voor je volhardende inzet om de 4D PET aan het werk te krijgen. We waren daarmee 

wel zowat de eerste in de wereld. En bedankt nog voor het lenen van je boekjes van Agatha Christie, zo ben 

ook ik op de hoogte van de Engelse klassiekers.

Christoph Schneider Bedankt voor je hulp bij het klinisch invoeren van de 4D CT en het communiceren met 

Siemens. Daarmee kregen we uiteindelijk wel wat we wilden.

De afdeling Hoewel ik niet iedereen op de afdeling persoonlijk noem, wil ik jullie zeker bedanken voor alle jaren. 

De grote mate van collegialiteit en amicaliteit die ik altijd heb mogen ervaren, heeft in grote mate bijgedragen 

aan het plezier in mijn werk. Ik ben er trots op dat ik zeven jaren met jullie heb mogen werken. Dank jullie wel!

Promotiecommissie Graag bedank ik de promotiecommissie, Professoren Bartelink, Grimbergen, Den 

Heeten, Heijmen en Senan en Dr. Korreman van het Rigshospitalet in Kopenhagen (thank you for coming 

to Amsterdam) voor het lezen en beoordelen van mijn proefschrift.

Pappa en mamma Altijd zeiden jullie als ik wat nerveus naar een proefwerk of tentamen ging: “Je ouders 

hebben je goed gemaakt”. Dat zullen jullie op de dag van mijn promotie vast wel weer zeggen. Dank je 

wel voor jullie grote steun en liefde, vroeger en nu. Nu ik zelf een generatie ouder ben geworden en de 

karaktertrekjes herken, heb ik nog meer bewondering voor jullie gekregen. 

Mattijs Wolthaus Bedankt voor je prachtige ontwerp van de kaft van mijn boekje. Je zal vast een groot 

kunstenaar worden.

Wim Muizebelt Je was de enige in de familie die letterlijk begreep waar ik al die jaren mee bezig was. 

Bedankt voor je lees- en corrigeerwerk in de laatste fase van mijn proefschrift, het is er substanteel beter van 

geworden. Ik vind het een eer dat je mijn paranimf wilde zijn.

Familie en schoonfamilie (Jiska, Ans, Ineke, Marlies,  Tesse en Jonas, Hans, Ninthe en Tobias, Fred, 

Joke, Hugo, Esther) en vrienden Grote dank voor jullie interesse en steun in de dingen die ik doe en met 

name tijdens mijn promotie. Vanaf nu weer 100% aanwezigheid gegarandeerd...

Tenslotte Renske, mijn Lief Jij was de eerste die wist dat ik de promotieplaats had gekregen, nog eerder 

dan ikzelf. ’s Avonds hebben we het gevierd met champagne. Je bent mijn grote steun en geheugen en je 

voelt me feilloos aan. Je staat altijd voor me klaar en je nam een stap terug om mij ruimte te bieden tijdens 

mijn promotie. Gelukkig is de promotie voorbij. Nu is de ruimte voor jou. Dat vieren we weer met champagne. 

Dank je wel. 

En niet te vergeten, lieve Saartje. Je bent een verrijking in ons leven. Je altijd vrolijke aanwezigheid maakte 

de laatste loodjes een heel stuk lichter. Op naar de zomer!




