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Dankwoord 

Dit proefschrift was niet tot stand gekomen zonder de directe en indirecte 

medewerking van een groot aantal mensen, zij verdienen een specifiek woord 

van dank:  

 

Allereerst  ben ik veel dank verschuldigd aan alle patiënten die ondanks hun ziekte 

toch de kracht vonden om mee te werken aan onze studies. 

 

Ik wil in het bijzonder  mijn eerste promotor prof. dr. J.Th. M. Plukker bedanken 

vanwege zijn onmisbare hulp en tomeloze geduld bij het schrijven van dit 

proefschrift en zijn nimmer aflatende geloof in het goede van elke onderzoeker onder 

zijn vleugels. Beste John, ik herinner me als de dag van gisteren dat je me opbelde 

met de vraag of ik een promotietraject wilde aangaan op het gebied van 

slokdarmkanker, en dat terwijl ik eigenlijk voor een AGNIO-schap in het UMCG 

gesolliciteerd had. Ik hoefde hier niet lang over na te denken en ben met open 

armen door jou ontvangen in het hoge Noorden. Met vele schouderklopjes, door ons 

ook wel plukkertjes genoemd, wist je mij en de andere onderzoekers altijd weer te 

motiveren en stimuleren.  Wanneer we op congres gingen leidde je ons als een ware 

vader door alle praatjes,  posters en sociale activiteiten. Niets was je te gek, zelfs 

niet een sideseeing tour over de Golden Gate Bridge in een iets te kleine cabrio voor 

vijf personen. Je maakte altijd wel ergens tijd vrij voor overleg, ondanks je drukke 

agenda. Toen ik voor mijn opleiding Groningen voor Enschede verruilde, werd 

wekelijks overleg lastiger en verminderde de vaart in het onderzoek, maar jij bleef 

enthousiast en optimistisch. Jouw positivisme is ongekend en werkt inspirerend en 

met jouw bezieling voor het onderzoek  heb je me gebracht tot waar ik nu sta. 

 

Mijn tweede promotor prof. dr. J.A. Langendijk. Beste Hans, als mijn promotor 

wist je bij mij de interesse te wekken voor de radiotherapie. Je hebt me wegwijs 

gemaakt in doelvolumes, planning CT’s en dosisplanning en al was je niet bij de 
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alledaagse perikelen betrokken, je leidde met verve het onderzoek op jouw 

afdeling.  

 

Mijn copromotor H. Groen Beste Henk, vele uurtjes overleg en rekenen hebben 

we samen doorgebracht. Wanneer ik statistisch vastliep, stond jij voor me klaar 

en wist je me weer op gang te helpen. Je kwam altijd met waardevolle adviezen. 

Dank voor de fijne samenwerking.  

 

Leden van de beoordelingscommissie: Prof. dr. E. Heineman, prof. dr. J.H.M. van 

den Berg en prof. dr. O. S. Hoekstra, dank dat u mijn proefschrift heeft willen 

beoordelen.  

 

Mijn paranimfen Bastiaan Pultrum en Robbert Meerwaldt. Met jullie aan mijn zijde 

kan ik dit proefschrift verdedigen. Bas, dankjewel dat je mijn paranimf wil zijn. Je 

bent nauw betrokken geweest bij het opzetten van dit promotietraject. Zowel 

vakinhoudelijk als buiten de wetenschap om hebben we een ontzettende goede tijd 

gehad. Succes met je verdere opleiding in de chirurgie en de voortzetting van je 

wetenschappelijke ambities. Ik verwacht je ooit als prof. dr. B.B. Pultrum te mogen 

begroeten. Robbert, woorden schieten te kort om jou te bedanken, toch ga ik een 

poging doen. Echter nog niet op deze plaats want jij verdient een eigen plekje. 

 

Klaas Koopmans, jij hebt me op weg geholpen op de Leonardo. Met jouw 

technisch inzicht en computerkennis heb je me ontzettend veel bijgebracht. 

Duizenden Dicom plaatjes hebben we zo weten om te zetten naar PET/CT 

fusiebeelden. Dank!  

 

Pieter Jager en Erik van der Jagt. Jullie hebben het (her)beoordelen van de 

scans en fusiebeelden op jullie schouders genomen. Ik heb hier zeer veel van 

geleerd. Veel dank voor jullie hulp en deskundigheid.  
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Dianne Busz, Gabriel Paardekooper, Jannet Beukema en Christel Muijs. Ik wil 

jullie bedanken voor de hulp bij de radiotherapie stukken en de moeite die jullie 

hebben genomen om alle volumes in te tekenen en de bijbehorende doses te 

berekenen. 

 

Alle co-auteurs die nog niet hierboven zijn genoemd: Christian Verhoef, Jan 

Pruim, Hendrik van Dullemen, Justin Smit, Kirill Pavlov, Harry Hollema, 

Gooitzen van Dam, Paul Fockens, Mark van Berge Henegouwen, Gerrit Sloof, 

Jan van Lanschot, Cecile Janssens, Ewout Steyerberg en Arnout van der 

Borden, Bedankt voor jullie input en inzet. Zonder jullie geen proefschrift.   

 

Alle collega arts-onderzoekers verbonden met het Triadegebouw: Bastiaan 

Pultrum, Christian Verhoef, Martin Stenekes, Suzan ten Heuvel, Jan Kootstra, 

Jeroen Poos, Jasper Bekker, Niels Harlaar, Justin Smit, Anne-Margot Roskott 

en vele anderen. Wat hebben we veel gelachen met elkaar en om elkaar. Immer 

nuttig werkoverleg op de groene banken of bij de koffie in de werkwinkel. Af en 

toe mis ik nog wel eens de 11.30u lunch in de hectiek van de kliniek.  

 

Mijn opleiders bij de chirurgie. Prof. dr. H.J. ten Duis gedurende het eerst deel van 

mijn opleiding in het Universitair Medisch Centrum Groiningen, dr. W.J.B. 

Mastboom en dr. J.M. Klaase voor het tweede deel van mijn algemene opleiding in 

het Medisch Spectrum Twente en prof. dr. A.B. van Vugt voor mijn 

traumadifferentiatie. Jullie hebben me altijd gesteund en veel waardevolle adviezen 

gegeven. Opleiding, (promotie)onderzoek en een gezinsleven met vijf kinderen is niet 

altijd even gemakkelijk te combineren, maar met jullie hulp en inzichten is het tot 

dusver telkens goed gekomen. “Koorddansen voor gevorderden”. 

 

Mijn collega’s van de vakgroep chirurgie in het Medisch Spectrum Twente, voor 

hun aanmoedigende woorden en hun onophoudelijke interesse, in goede en in 
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minder goede tijden. Chirurgen, assistenten en nurse practitioners, bedankt 

voor de fijne sfeer en samenwerking. 

 

Mariëlle, zonder jouw hulp zou alles niet zo snel en soepel verlopen. Dank voor 

het helpen verzenden van mijn boekje naar de leescommissie. 

 

Alle vrienden en vriendinnen, bedankt voor jullie steun al was het niet altijd 

duidelijk waar ik nou precies mee bezig was. Tali Shyamnarain in het bijzonder; 

inmiddels 17 jaar ben je mijn luisterend oor en steun en toeverlaat. Je hebt de 

zeldzame gave om altijd klaar te staan ongeacht hoe druk je zelf bent of hoe je je 

voelt. Nu het boekje hier voor je ligt hopelijk weer meer tijd voor gezelligheid in 

het Amsterdamse of op het Twentse land.  

 

Ko Meerwaldt, ik wil je graag persoonlijk danken voor je hulp bij de laatste 

loodjes van dit proefschrift. Het moet toch ook wel even gek zijn geweest om een 

schoondochter te krijgen die promoveert op wat jarenlang jouw specialiteit is 

geweest. Ik hoop dat ik je niet teleurstel. 

 

Lieve familie en schoonfamilie; pap en mam, Emiel en Marie-Louise, Rianne en 

Sebastiaan, Enny en Ko. Zonder jullie steun was dit niet gelukt. Dankzij jullie 

liefde en vertrouwen heb ik altijd kunnen doen wat ik wilde en ben ik geworden 

wie ik nu ben. Heel veel dank dat jullie er altijd voor me zijn. 

 

Lieve David, Björn, Wende, Fleur en Eva, jullie laten me gelukkig zien dat 

andere dingen veel belangrijker zijn dan werk, zoals voetballen, knutselen en 

koekjes bakken. 
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En tenslotte… 

Lieve Robbert, zonder jou was dit boekje er nooit gekomen. Met jou aan mijn 

zijde heb ik het weten af te schrijven. Dat koste, zeker op het einde, heel wat 

late uurtjes werk. Daarin heb je me onvoorwaardelijk gesteund en meer dan 

eens gouden adviezen gegeven. Dank is dan ook niet gemakkelijk in een paar 

woorden uit te drukken hier.  

 

In 1000 kleine stukjes 

Lag ik op de grond 

In 1000 kleine stukjes 

De dag dat jij me vond 

1000 kleine stukjes 

Onderweg naar jou 

Ik weet dat 't geluk is 

Omdat ik van je hou 

 

Nu samen op weg naar het volgende avontuur… 
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Curriculum vitae 

Liesbeth (Maria Antonia) Schreurs werd op 31 december 1978 geboren te Born. 

Na het behalen van haar VWO-diploma aan het Gymnasium van het 

Bisschoppelijk College te Sittard in 1997, studeerde zij aanvankelijk 

Biomedische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit van Leiden. In 1999 werd 

zij ingeloot voor de studie Geneeskunde, eveneens aan de Rijksuniversiteit van 

Leiden waarna zij  beide studies simultaan vervolgde.  

In het kader van de studie Biomedische Wetenschappen liep zij in 2001/2002 

haar eerste wetenschappelijke stage bij het Centre for Human Drug Research 

en de afdeling Intensive Care van het Leids Universitair Medisch Centrum 

(LUMC) te Leiden waar zij klinisch onderzoek deed naar de farmacodynamiek & 

-kinetiek van Furosemide bij pulmonaal oedeem na cardiale chirurgie. Hierna 

volgde haar afstudeerstage bij de afdeling Neuropathologie van het LUMC in 

samenwerking met  het Nederlandse Instituut voor Hersenonderzoek te 

Amsterdam, deze stage was getiteld “Immunohistochemisch onderzoek naar de 

rol van autoimmuniteit in de pathogenese van narcolepsie”. Zodoende behaalde 

zij haar docteraalexamens in maart 2002 (Geneeskunde) en december 2002 

(Biomedische Wetenschappen). De co-schappen werden doorlopen  in 

verschillende klinieken te Leiden, Leiderdorp en Den Haag, welke op 22 oktober 

2004 werden afgesloten met het arts-examen. 

Aansluitend werkte zij één jaar als arts-assistent bij de afdeling Chirurgie van 

het Spaarne Ziekenhuis te Hoofddorp. In 2006 startte zij met het promotie-

onderzoek waarvan dit proefschift het eindresultaat is.  Zij werd in 2007 

toegelaten tot de opleiding Chirurgie welke werd gevolgd aan het Universitair 

Medisch Centrum Groningen (opleider: prof. dr. H.J. ten Duis) en in het 

Medisch Spectrum Twente (MST) te Enschede (opleider: dr. W.J.B. Mastboom, 

later dr. J.M. Klaase). Op dit moment rondt zij haar differentiatie in de 

Traumachirurgie af bij prof. dr. A.B. van Vugt  (MST).  
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