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Dankwoord

Een goed voorbeeld van de tegenwoordig veel gepropageerde multidisciplinaire behandeling

van kanker is het lokaal gevorderde rectum carcinoom. Dit blijkt ondermeer uit de afdelingen

die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van dit proefschrift. Deze afdelingen zijn de

medische oncologie, radiotherapie, chirurgische oncologie, pathologie en radiologie. Ik dank

alle medewerkers voor hun samenwerking.

Een aantal mensen wil ik apart bedanken:

Prof. dr. Nanno H. Mulder veel dank voor je geduld, didactische aanpak en altijd kritische

ondersteuning. Prof. dr. Ben G. Szabó: dank voor het vertrouwen en heldere blik bij de

beoordeling van de verschillende stukken. Dr. Geke A.P. Hospers: ik hoop dat we de prettige

samenwerking kunnen voortzetten wanneer ik in het UMC Utrecht werkzaam ben. Dr. Rene

C.J. Verschueren: ik ben blij dat we de eerste jaren van het onderzoek hebben kunnen

samenwerken. Prof. dr. Theo Wiggers, ik dank je voor je onafhankelijke en inspirerende

adviezen.

Verder wil ik nog enkelen bij naam noemen:

Prof. dr. Harry J.M. Groen, Prof. dr. Jan H. Kleibeuker, Dr. Willem Sluiter, Arend Karrenbeld,

Dr. Coby Meijer, Fons Bongaerts, Gerrit Botke, Dr. John Plukker, Gretha Beuker, Bianca Smit-

Aeilkema, Willy van der Weij, Petra Vos, Karin van den Elsakker, Tom Rozema, John Maduro

en “de Lunchclub”. Ik dank alle genoemden voor hun deelname, medewerking en ondersteunig.

Ik realiseer me dat het uiteindelijk de patiënten zijn die dit onderzoek mogelijk gemaakt

hebben, veel dank daarvoor.
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