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Dankwoord 
 
Na bijna vier jaar is het klaar, en dit is het moment om iedereen te bedanken die 
bijgedragen heeft aan het mogelijk maken van dit boekje! Zonder vele anderen, 
waaronder ongetwijfeld vele mensen die ik vergeten ben te noemen in dit 
dankwoord, was het niet mogelijk geweest. Als eerste wil ik graag de 
leescommissie bedanken voor het beoordelen van het proefschrift. 
 
Verder natuurlijk mijn promotoren prof.dr. S.Senan, prof.dr. B.J. Slotman en mijn 
copromotor dr. F.J. Lagerwaard. Beste Suresh, Frank en Ben: dankzij jullie kon 
ik na mijn vrije stage in het VUmc en het afronden van mijn opleiding in het  
AMC precies gaan doen wat ik wilde, namelijk specialiseren in stereotactische 
radiotherapie in het Vumc, gecombineerd met onderzoek. Verder is jullie 
gezamenlijke razende werktempo ongeëvenaard. Als ik ’s avonds laat een 
voorlopige versie van een artikel naar jullie emailde, betekende dat vaak een 
antwoord van jullie kant (met relevant commentaar van iedereen!) ergens voor 
kwart over zes de volgende ochtend. Suresh, jouw waterval aan ideeën, 
literatuurkennis en inzicht in “what’s hot and what’s not” zijn van onschatbare 
waarde geweest voor dit proefschrift. Mijn outlook-inbox kraakt nog steeds van 
alle PDF’jes die er 4 jaar lang 24 uur per dag in terecht kwamen. Frank, jouw 
ondersteuning op allerlei gebied en het inschatten welke van de vele ideeën 
praktisch haalbaar waren, waren minstens net zo belangrijk. Door jouw hulp zijn 
er de afgelopen jaren vele theoretische “broodjes-kroket-momenten” geweest, 
die gelukkig voor onze gezamenlijke coronairarterien zelden zijn omgezet in 
harde calorieën. 
 
John, ondanks dat je ver weggestopt zit in de kelder van het ziekenhuis, was 
ook jij van grote betekenis voor de totstandkoming van dit boekje en voor het 
doorkomen van moeilijke momenten. Zonder jouw gedetailleerde kennis van 
4DCT, gating, diverse softwarepakketten en het achterhalen van missende VXP 
files waren vele dingen niet mogelijk geweest (maar ik ben nog steeds heel blij 
dat ik altijd heb kunnen ontsnappen aan het gebruik van ImageJ). 
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Ook de stereolaboranten hebben jarenlang moeten “lijden” door mijn onderzoek, 
vele uren heb ik diverse computers tegelijkertijd bezet gehouden in het stereo-
hok. Door jullie aanwezigheid, en omdat er altijd genoeg ruimte op de kast was 
om jullie naartoe te jagen (en andersom), is het vele onderzoeks-intekenwerk 
toch nooit saai geweest. 
 
Al mijn collega-radiotherapeuten (vooral ook degenen die geen research doen): 
bedankt voor het harde werken, zodat sommigen van ons af en toe wat meer tijd 
kunnen besteden aan onderzoek! 
 
Dank aan de admi, sorrie voor het herhaaldelijk laten opzoeken van dezelfde 
research statussen!  
 
Maartje, nu al meer dan 7 jaar mijn kamergenote sinds het begin van onze AMC 
tijd! Wat mij betreft blijven we de komende 40(?) jaar tot ons pensioen 
kamergenoten. Ben benieuwd hoe je het vindt om als paranimf op het podium te 
zitten! 
 
De fysicagroep, met name Johan en Wilco, bedankt voor het altijd kritisch 
meedenken, en het altijd snel realiseren en mogelijk maken van nieuwe ideeën. 
 
Natuurlijk al het assistenten-tuig: dank dat ik als maligne baas toch nog welkom 
was in de assistentenkamer! Ik hoop dat ik ook na mijn promotie nog mee mag 
lunchen, pingpongen en vrijdagmiddagborrelen. Ik hoop dat we nog vaak gaan 
skiën (Marjolein, dank voor de skihulp; ik kan nog steeds niet skiën, maar ik leef 
nog!). 
 
Spoel, is je boekje al af? Femke, ik vond het ontzettend leuk om jou als mede-
“slachtoffer” promovendus te hebben! Je moet me alleen toch nog eens leren 
hoe jij op congressen altijd in een minimaal 6-sterren-juppen-design-hotel 
terecht komt (als nederige arts-assistent!). 
 
Al mijn oud collega-assistenten en radiotherapeuten in het AMC bedankt! 
Zonder jullie aanwezigheid, hulp, onderwijs en gezelligheid was ik nooit 
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radiotherapeut geworden en waren de 5 jaar opleiding heel anders geweest. 
Caroline, de fles champagne staat nog steeds op het spel, doe je best! 
 
Alle vrienden en familie, bedankt. Dankzij onder andere de “scheikundegroep” 
was er naast werk en research ook nog een leven buiten het ziekenhuis! De vele 
BBQ’s in het Amsterdamse bos, zeilweekenden, en “laatste vrijdagen van de 
maand” bij het Leidseplein waren heel goed. Eigenlijk zou de Saloon een van de 
hoofdsponsoren van dit boekje moeten zijn… 
 
Mijn ouders wil ik bedanken voor alles wat ze voor mij gedaan hebben, ik weet 
zeker dat mijn moeder ook trots geweest zou zijn op haar promoverende zoon! 
Agnelet, mijn enige echte oudste zusje, dank voor alles, en dat je als paranimf 
op het podium wilt zitten! En als laatste in dit dankwoord natuurlijk Saskia: lieve, 
lieve Saskia, de afgelopen 18 jaren waren geweldig! En nu heb ik ook eindelijk 
zo’n boekje. De komende jaren gaan ongetwijfeld, als het goed is binnenkort 
met z’n drieën, net zo leuk zijn! 
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Curriculum vitae 
 
De auteur van dit proefschrift werd op 26 januari 1973 geboren te Alphen aan 
den Rijn. Na het Gymnasium aan het Christelijk Lyceum te Alphen aan den Rijn 
werd hij uitgeloot voor geneeskunde waarna een jaar Scheikundige Technologie 
volgde aan de TU Delft. In 1992 startte de studie geneeskunde aan de VU te 
Amsterdam. Na het artsexamen in 1999 werkte hij een periode als arts-assistent 
interne geneeskunde, intensive care en algemene oncologie in 
achtereenvolgens Alkmaar, Maastricht en Utrecht (Oudenrijn Ziekenhuis). In 
2001 startte hij de opleiding tot radiotherapeut in het AMC te Amsterdam, eerst 
met als opleider Leo Blank als interim hoofd van de afdeling, later gevolgd door 
prof.dr. C.C.E. Koning. Gedurende de opleiding deed hij zijn KNO-stage in het 
RIF te Leeuwarden, en een vrije stage stereotactische radiotherapie in het 
VUMC te Amsterdam (Frank Lagerwaard en Suresh Senan). Sinds de afronding 
van de opleiding tot radiotherapeut in april 2006 werkt hij als radiotherapeut in 
het VUMC met als klinische aandachtsgebieden de intra- en extracraniele 
stereotactische radiotherapie, met als speciaal onderzoeksgebied de 
stereotactische bestraling van longtumoren. De verschenen publicaties over dit 
onderwerp zijn opgenomen in dit proefschrift. 
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