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Epilogue 

DANKWOORD 

 

Uiteraard zou niks van dit alles mogelijk geweest zijn zonder de steun en assistentie van een ganse groep 

mensen waar ik steeds op kon rekenen en die ik bij deze hartelijk wil danken.  Op het gevaar af van mensen over 

het hoofd te zien wil ik vooreerst beginnen met die anonieme groep van ‘vergetenen’ uitgebreid te danken.  Zij 

verdienen deze dankuwel eigenlijk ook het meest gezien deze mensen er in slagen zaken vooruit te helpen alsof 

het evident is en zonder dat dit overdreven in het daglicht gesteld wordt. 

 

Toch zou ik graag enkele specifieke mensen en groepen een woord van dank toegooien. 

 

Het is natuurlijk allemaal begonnen op de dienst Isotopen alias P7 waar ik ooit - reeds deels de geneeskunde de 

rug toegekeerd - verzeild raakte.  Ik trof er een dienst aan met een nooit geziene transparantie, amicaliteit en een 

nagenoeg legendarisch horizontale gezagstructuur.  Het is in dit klimaat dat ik langzaam overtuigd werd van het 

feit dat ik alsnog een rol in de medische wereld kon vervullen.  Ik wil dan ook specifiek Prof. Dierckx bedanken 

voor de broeikas te managen waarin dit geheel kon gedijen.  In deze biosfeer heb ik op het traject van mijn 

onderzoeksperiode eveneens een aantal mensen leren kennen die ik ook expliciet wil bedanken voor de hechte 

vriendschap welke ik met hen mocht en hopelijk nog lang mag delen.  Duizendmaal dank aan gli ingegneri van 

wie ik zo graag één van hen wou zijn…  Frederic, jij was de ultieme belichaming van het positivisme dat onze 

dienst uitademde.  Je hebt er geen idee van hoezeer wij jou missen, als collega maar vooral als vriend.  Olivier en 

Ingeborg, dank om met mij zolang het toch wel gezellige bureautje te willen delen maar vooral om mijn 

neurotische bureau-moet-leeg-met-hierop-alles-netjes-in-bakjes-gerangschikt-trekjes te tolereren. 

 

Het werkelijke startschot werd natuurlijk gegeven met het promotorschap van Prof. Korf die ik dan ook van harte 

wil bedanken voor zijn wetenschappelijke onbevangenheid gekoppeld aan een (ogenschijnlijk) schier grenzeloos 

vertrouwen, enthousiasme(ringsvermogen) en zijn rol als continue inspiratiebron. 

 

Een bijzonder woord van dank zou ik toch willen richten aan Koen Van Laere zonder wie een groot deel van dit 

werk niet mogelijk zou geweest zijn.  Zelden iemand ontmoet die een wetenschappelijk gefundeerde glasheldere 

zin voor precisie en gedrevenheid zo perfect wist te combineren. 

 

Dank ook voor de meer dan prettige samenwerking met de diensten Radiofarmacie (onder het vakkundig 

leiderschap van Prof. Slegers, Filip Dumont, Filip De Vos, Marleen Vandecapelle, …), Neurologie (Jan Debruyne, 

Patrick Santens, Danny Decoo), Psychiatrie (Kurt Audenaert) en Radiologie (Eric Achten). 

 

Dank aan familie en vrienden voor de gegeven levenskansen en de continue steunbetuigingen in deze soms toch 

wel op zijn minst lang lijkende lijdensweg.  Ik wil me dan ook oprecht excuseren voor het soms afwezig zijn 

omwille van alweer eens een wetenschappelijk obstakel.  Gelukkig is alles uiteindelijk op zijn pootjes gevallen… 

 

Hartelijke dank, 

Jan 
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