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Dankwoord

Zo aan het einde van mijn promotieperiode, wat toch wel voelt als het einde van 
een tijdperk, moet ik toegeven erg trots te zijn op het eindresultaat en de weg 
die ik bewandeld heb de afgelopen jaren. Zonder hulp van mijn eerste promotor, 
copromotores en vele anderen had ik dit niet waar kunnen maken. In deze appendix 
van het proefschrift zal ik dan ook de gelegenheid nemen om hierbij stil te staan en 
de betreffende personen te bedanken voor hun hulp, steun, vertrouwen in mij, of 
simpelweg gezelligheid de afgelopen jaren.

Binnen de werkomgeving
Allereerst, mijn eerste promotor prof. dr. Ronald Boellaard. Beste Ronald, als 
de dag van gisteren voel ik nog de vreugde bij het lezen van de mail waarin mij 
de positie van promovenda werd aangeboden, "YES!" Na een periode van werken 
in een vakgebied waar ik mij toch niet helemaal op mijn plek voelde, was ik meer 
dan klaar om het roer om te gooien en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Ik deins 
niet snel terug voor een sprong in het diepe en met jouw ondersteunende kennis en 
gestructureerde begeleiding had ik het gevoel dat ik overal klaar voor was. Waren 
er periodes van onzekerheid en twijfel of het wel zou lukken? Absoluut, vallen en 
weer opstaan, dat hoort bij de leercurve van een promotieonderzoek. Maar van de 
fouten die ik heb gemaakt die vervolgens van duidelijke feedback werden voorzien 
door jou, heb ik het meest geleerd. Je gaf mij het vertrouwen dat het 'oké' was in deze 
promotieperiode om fouten te maken, want waarom zou je anders promoveren als 
je alles al weet. Ik wil je bedanken voor de tijd die je voor mij genomen hebt. Onze 
wekelijkse afspraken boden structuur en waren voor mij een stok achter de deur om 
telkens nieuwe resultaten te presenteren voor een zo hoog mogelijke productiviteit. 
Menig keer zaten we samen, met of zonder andere collegae, in het lab en bij de PET/
CT in de late avonduren voor fantoomexperimenten of extra PET reconstructies. 
Vooral in de beginperiode heeft mij dit geholpen om zeer snel, zeer zelfstandig 
te werk te kunnen gaan op de afdeling. Verhalen over eerste promotores die hun 
promovendi soms eens per jaar zien doen mij realiseren dat ik zeer bevoorrecht ben 
geweest met de intensieve begeleiding die ik heb mogen ervaren. Ondanks dat je in 
verband met je dubbele affiliatie slechts één dag per week fysiek aanwezig was op 
de afdeling, heb ik dit nooit als een belemmering ervaren en kon ik ook tussendoor 
bij je terecht via de mail of, toen covid insloeg, via Teams.
Uiteraard waren het niet jaren van non-stop zwoegen en serieuze praat, bij elke 
afspraak die we hebben gehad was je eerste vraag: "zo, hoe is het leven?". En 
waarschijnlijk naar aanleiding van mijn voorspoedige start waren sommige afspraken 
samen met Walter meer grappen en grollen dan werkbesprekingen. Agenda entries 
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die je opmerkte, waarin ik weer eens een sportgerelateerde auditie in de planning had 
staan, werden niet vergeten en hier kwam je nadien heel attent weer op terug. Tot slot 
vond ik de gezamelijke eet/drinkgelegenheden tijdens verblijf in het buitenland voor 
congressen, al dan niet met medecollegae, zeer aangenaam.
Bedankt voor alles Ronald, ik hoop dat dit niet het einde hoeft te zijn van onze 
samenwerkingen. Als ik weet dat je langskomt zorg ik dat de doos met vezelrijke 
voedzame graanrepen aangevuld op ons kantoor staat :)

Dan mijn copromotor dr. Walter Noordzij. Walter, bedankt dat je mijn copromotor 
wilde zijn en dat je deur altijd open stond. Hoe vaak ik wel niet onaangekondigd 
je kantoor binnen ben gevallen met een klinische vraag of een andere dagelijkse 
of persoonlijke kwestie. Vooral tijdens en na de installatie van de Vision was jij als 
aangestelde zogenaamde Vision arts de eerste persoon waarmee ik intensief dagelijks 
contact had op de afdeling, uiteraard droeg je toepasselijk een op de Vision afgestemd 
blauw pak met oranje stopdas; toendertijd nog niet eens officieel mijn copromotor, 
maar altijd open en behulpzaam. Bedankt voor de prettige samenwerking en hopelijk 
kunnen we dit voortzetten in de toekomst. Voor de toekomst moet ik wellicht een 
serieuze kledingkast upgrade overwegen, want rondom jou voelt iedereen zich 
'underdressed'.

Mijn andere copromotor, dr. Adrienne H. Brouwers. Bedankt Adrienne dat je 
mijn copromotor wilde zijn en dat ik ook altijd bij jou terecht kon met vragen. Ik 
heb grote bewondering voor je eindeloze geduld bijvoorbeeld bij het nakijken en 
aanpassen van mijn 89Zr tumor segmentaties. Elke laesie zorgvuldig bij langsgaand 
was je het soms met me eens, maar soms moesten we toch nog eens beter kijken, al 
heen en weer scrollend. Ditzelfde geduld is ook nodig bij het stap voor stap opzetten 
van klinische studies heb je me geleerd. Naargelang het proces vorderde en er geen 
einde aan de opmerkingen  van- en de discussies met de ethische commissie leken 
te komen zag ik dat zélfs bij jou het geduld een keer kan opraken; gelukkig was ik 
niet de enige hierin. De aanhouder wint en we gaan nog even door met onze studies! 
Bedankt voor de samenwerking, je inzet en je bijdrage aan de totstandkoming van 
dit proefschrift.

Ons afdelingshoofd prof. dr. Rudi A.J.O Dierckx. Beste Rudi, ondanks dat je 
officieel niet als promotor aangesteld was voor mijn promotieonderzoek, maakte je 
dit niet minder betrokken bij de verschillende projecten. Zo hadden we bijvoorbeeld 
eens per drie maanden een overleg, zodat je de voortgang kon bewaken, en deze 
gelegenheid werd ook gebruikt om een overvloed aan nieuwe ideeën te delen. Zo 
snel als ik kon schrijven probeerde ik het bij te houden, al Vlaams ontcijferend, 
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om naderhand niets te vergeten. Samen met Andor hebben jullie gezorgd dat ik in 
samenwerking met de afdeling medische oncologie tenminste nog een aantal jaren 
kan aanblijven in de rol van postdoc. Bedankt voor je vertrouwen, de kansen die je 
me gegund hebt de afgelopen jaren en de (hopelijk vele) jaren die nog zullen komen.

Over naar prof. dr. Andor W.J.M. Glaudemans. Beste Andor, ik weet nog goed 
dat je op een dag (toen ik precies één jaar en één dag in dienst was) langskwam in de 
kelder van het Triadegebouw om één van je nieuwe promovendi te introduceren. Je 
vroeg hoe lang ik nog moest en toen ik antwoordde dat ik nét een jaar in dienst was, 
zei jij: "Goh, echt? Ik heb het gevoel dat je hier al jaren rondloopt!" Op dat moment 
vroeg ik me af of dit een goed of slecht gevoel was. Inmiddels heb je samen met 
Rudi mij aanbevolen bij de afdeling Medische Oncologie voor een deeltijd postdoc 
in samenwerking met de afdeling Nucleaire Geneeskunde zodat ik tenminste nog 
een aantal jaren kan blijven, en hebben we samen projecten afgerond en nieuwe 
studies in de pijplijn. Ook bij jou loop ik de deur plat, want langslopen praat vaak net 
wat makkelijker dan via een email. Ondanks je drukke agenda heb ik me nog nooit 
onwelkom gevoeld. Bedankt voor je vertrouwen en steun, en dat je daarnaast ook 
nog in de oppositie plaats wilde nemen.

Niet te vergeten, prof. dr. Riemer H.J.A. Slart. Beste Riemer, onlangs hebben we 
een groepje van vier Technische Geneeskunde bachelor studenten succesvol begeleid 
in hun afstudeeropdracht en in de nabije toekomst zullen we hier hopelijk meerdere 
masterstudenten aan toevoegen. Daarnaast heb je mij samen met Andor recentelijk 
een rol van assistant editor bezorgd, weer iets nieuws voor mij! Bedankt voor de 
fijne samenwerking en ik kijk uit naar meerdere nieuwe, spannende projecten in de 
toekomst.

Dear prof. dr. Charalampos Tsoumpas, dear Harry, not too long ago you joined 
the UMCG. Only just in, but eager to help/provide input/brainstorm/initiate new 
projects right from the start. Together with Andor and you, I am now supervising a 
PhD student for the first time. Thus far, we have been quite busy with a lot of startup 
technicalities regarding optimal use of our brand new PET system, and now that it 
is finally up and running for the most part I believe there are exciting opportunities 
ahead. Thank you for our intriguing conversations over the last year, and for your 
time and feedback that helped to improve this thesis. I look forward to initiate more 
new exciting research projects in the near future together.

Mijn 'nieuwe baas' prof. dr. Elisabeth G.E. de Vries, beste Liesbeth, bedankt voor 
de kans die je me hebt gegeven als deeltijd postdoc. We kenden elkaar alleen van 
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naam tot je gesprek met Andor en Rudi, die dachten (zoals vaker) dat ik ongeveer aan 
het einde van mijn PhD was aangekomen en klaar was voor de volgende stap. Dat 
duurde toch nog iets langer (anderhalf jaar), maar gelukkig was er de mogelijkheid 
om toch alvast te starten; dan maar in deeltijd. De afgelopen maanden hebben vooral 
in het teken gestaan van studies opzetten in samenwerking met de farmaceutische 
industrie en ik hoop dat ik hier mijn steentje voldoende aan bij heb kunnen dragen. 
Nu de tijdrovende afronding van mijn promotietraject achter de rug is hoop ik dat we 
onze kennis en krachten nog beter kunnen bundelen en een veelbelovende toekomst 
tegemoet gaan.  

Physician assistant en PET/CT specialist Johannes H. van Snick, of makkelijker 
gezegd, Paul. Wat hebben we al vaak avonden samen gezeten bij de PET systemen. 
Tevens heb je zo vaak geholpen met data import/export/reconstructies onder 
klinische werkuren wat me vele avonden en weekenden werk heeft gescheeld. Niet te 
vergeten, je inzet bij het vullen en scannen van fantomen, de inclusies van patiënten 
en voorbereiding van presentaties. Er zijn teveel aspecten om op te noemen, daarom 
in het algemeen, duizendmaal dank voor je ondersteuning bij alles wat met de PET op 
de werkvloer te maken heeft. Daarnaast bedankt voor de gezelligheid en de theetjes, 
daar moeten we weer eens tijd voor maken (en dan trakteer ik).

De medisch nucleair werkers: vanaf het begin van mijn aanstelling kwam ik te pas 
en te onpas langs voor extra scans/reconstructies en andere vragen. Veel dank voor 
jullie bereidheid om extra scans te verrichten en mee te denken over de aanpak van 
onderzoek. 

Voor alle co-auteurs die niet apart worden benoemd elders in dit dankwoord, 
een speciale 'Bedankt!'. In het bijzonder Antoon T.M. Willemsen en Adriaan 
A. Lammertsma, hartelijk dank voor jullie altijd kritische blik en de hieruit 
voortkomende verbeteringen in presentaties, artikelen en dit proefschrift. Verder 
Johan R. de Jong, Jenny Schaar, Ronald J.H. Borra, Gilles N. Stormezand, 
Maqsood Yaqub, Evelien L.M. van Esch, Demi A. Croes, Pim P. van der 
Donk, en Laura Kist-de Ruijter. Bedankt voor de tijd en energie die jullie in de 
totstandkoming van dit proefschrift hebben gestoken.

Dan de leden van de beoordelingscommissie: prof. dr. Jan Pruim, prof. dr. Josée 
M. Zijlstra en prof. dr. H.W.A.M. de Jong. Bedankt voor uw bereidheid deel uit 
te maken van de beoordelingscommissie en uw ideeën en mening met betrekking tot 
dit proefschrift met mij te delen.
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Mijn paranimfen Sabine L. Collette en Ananthi Somasundaram. Bedankt dat jullie 
mijn paranimfen wilden zijn. Lieve Sabine, ik was al een jaartje bezig toen jij bij 
ons in de kelder van het triade gebouw ook aan je PhD kwam werken. Vanaf dag één 
hadden wij een klik: dezelfde mindset, dezelfde drive, dezelfde perfectionistische 
trekjes ;), maar toch ook gezelligheid in korte mini-pauzes onder werktijd. Wat vond 
ik het jammer dat je uiteindelijk besloot naar de afdeling Neurologie te verhuizen  
zodat je met neurologische vragen direct daar terecht kon of met collegae kon sparren. 
Gelukkig verwaterde ons contact niet, alleen moesten we het iets beter plannen, 
bijvoorbeeld bijkletsen tijdens een 8-10 km wandeling in de lockdown periode, of 
beter, onder het genot van een grote kom ramen noodle soep of iets anders lekkers. 
Later gestart en eerder klaar, op naar Leeuwarden voor je volgende stap als ANIOS 
Interne Geneeskunde. Ik gun je een zeer succesvolle carrière en hoop dat je in je 
drukke werkrooster af en toe nog tijd hebt voor een gezellige dinner-date met mij.
Dear Ananthi, should I write this in English or Dutch? I remember the times we 
worked together in one office during autumn or winter, always cold and always 
battling our colleagues for turning up the heater; you already with three pants, two 
sweaters, gloves, and a hat on though ;). I cannot keep up with your knowledge on 
radiomics and coding skills. But luckily, just like me, you are not leaving the UMCG 
soon so perhaps I can ask you for some favors and explanations in the future. Off 
late, we made a habit out of having regular lunch or tea breaks once a week to keep 
each other up to date on work, hobbies, and other stuff. I look forward to continuing 
this in the future and wish you all the best with your goals in academia.

Elisabeth Pfaehler, dear Elli, you were my PhD buddy when this whole journey 
started. Thank you for taking the time to get me settled at the department and the 
graduate school of medical sciences at the university, to teach me how to perform 
phantom experiments, and get me acquainted with Ronald's tools. Apart from that I 
enjoyed our lunches, baking experiences, and our walks. Big hugs to you and your 
wonderful girls from me.

Danique Giesen, lieve Danique, mijn huidige kantoorgenoot. Wat een geluk dat 
we samen de voorbereidingen voor onze promotie doorliepen. We hebben elkaar 
stap voor stap geholpen (misschien jij mij iets meer dan andersom). Je kennis van 
de 89Zr tracerbereidingen en immuuntherapie hebben mij wijzer gemaakt en ik hoop 
dat ik ook nog wat nuttige kennis met jou heb kunnen delen over PET technologie en 
kwantificatie. Op naar meer productieve jaren in kamer G.2.16!

Er zijn natuurlijk veel medewerkers die achter de schermen zorgen dat de dagelijkse 
gang van zaken soepel verloopt. Vandaar bedank ik de afdeling Nucleaire 

Completethesis_JoycevanSluis_21102022FINAL.indd   236Completethesis_JoycevanSluis_21102022FINAL.indd   236 24-10-2022   09:31:2724-10-2022   09:31:27



Appendices

237

Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming en alle logistieke, administratieve 
en andere medewerkers die de dagelijkse kliniek en alles wat hierbij komt kijken 
draaiende houden. In het bijzonder Gerda L. Bakker dankjewel, omdat je erom 
vroeg ;), en Sarita I. Evers. Zonder jullie hadden wij PhD studenten geen contract, 
geen kamer, geen bureau, geen computer, geen sleutels en vooral geen idee waar 
we moesten beginnen. Ook Klaas Willem Sietsma, bedankt voor je hulp bij 
computerproblemen, maar ook bij EARL gerelateerde zaken en fantoomproeven. 
Tevens Joyce M. Wieringa, we kennen elkaar nog niet zo lang, maar we hebben 
wat gemeen; ik heb al een speciale 'forward' knop voor verwarrende mails die 
waarschijnlijk fout geaddresseerd zijn. Bedankt voor je vriendelijkheid, openheid en 
hulp de afgelopen periode.

De dames en heren van het lab, want zonder tracers bestaat er geen afdeling 
Nucleaire Geneeskunde. In het speciaal Bram Maas, bedankt voor het regelen van 
(soms belachelijk hoge hoeveelheden) radioactieve tracer voor fantoomproeven, 
bijvoorbeeld voor de NEMA testen. Maar soms ook last-minute aanvragen 
doordeweeks waar je gelukkig altijd een oplossing voor vind.

To all current and past PhDs and postdocs with whom I have enjoyed my time 
working in the basement of the Triade building, in the Meditech building, and now 
continue to enjoy collaborations with in separate offices, thank you for your company, 
friendliness, and cooperation.

Mijn familie
Lieve mama, al bel ik midden in de nacht, je bent er altijd voor mij met een luisterend 
oor. Bedankt voor alles wat je voor me hebt gedaan en nog steeds doet; ik weet je zou 
me de hele wereld geven als je die in handen had. Bedankt voor je eindeloze liefde, 
ik heb geluk met een moeder zoals jij. 

Lieve Tim, mijn grote broer(tje), ookal zijn we op sommige vlakken heel verschillend,  
hebben we veel lol samen met spelletjes doen, films en de Formule 1 kijken. Door de 
jaren heen heb je altijd oprecht interesse getoond in mijn studie, werk en belangrijke 
gebeurtenissen zoals congressen of bijvoorbeeld deze promotie, dankjewel.

Lieve papa, bij jou kan ik te allen tijde terecht voor advies ongeacht waarover. Je 
hebt me altijd gestimuleerd volgende stappen te nemen en na te denken over de 
toekomst. Bedankt voor je onaflatende vertrouwen in mij en je onvoorwaardelijke 
steun al deze jaren. Dankzij jouw steun ben ik gekomen tot waar ik nu ben. Ik kan 
mij geen betere vader wensen. 
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Daarbij hoort lieve Willie, mijn bonusmoeder, bedankt voor je vrolijkheid, steun en 
liefde door de jaren heen.

Marjan, lieve schoonmoeder, ondanks dat het soms lastig is om uit te leggen wat 
mijn werk precies inhoudt, was je altijd zeer geïnteresseerd. Bedankt dat je me altijd 
met open armen hebt ontvangen en bedankt voor Pat.

En tot slot natuurlijk Pat, mijn dagelijkse steun en toeverlaat. Jij was de enige aan 
wie ik mijn twijfels en onzekerheden op elk moment suprême ook echt (lichtelijk 
in paniek) uitsprak. Maar jij, wel van mij gewend dat ik goed kan overdrijven 
zoals je vaker zegt, hebt altijd onbetwist het volste vertrouwen gehad dat ik heus 
wel een oplossing zou vinden of heus wel goed voorbereid was op de volgende 
uitdaging. Hierin probeerde je mij, zover als lukte, gerust te stellen. De rust zelve, 
mijn nonchalante 'blok beton'. Ontelbare keren kon ik je kort nadien dan vertellen dat 
alles toch goed was gekomen en dat het uiteindelijk best meeviel, waar jij dan totaal 
niet verrast door was.
Bedankt voor het doorstaan van mijn presentatievoorbereidingen, vooral in het begin 
van het promotietraject, waar je keer op keer aandachtig naar luisterde. Eenmaal 
aangekomen op de dag van de presentatie kon jij hem ook dromen. 
Daarnaast hebben we de grootste lol samen, delen we dezelfde interesses en zijn we 
beide druk aan het werk. Samen trainen in de sportschool, samen lessen en samen 
nog een uurtje 's avonds op de bank zitten na de drukte van de dag, daar geniet ik van. 
's Weekends halen we de gemiste avond eetmomenten weer in, lekker thuis tijdens 
een film of bij onze favoriete restaurantjes. 
Bedankt voor je goede zorgen en bemoediging, ik weet dat ik altijd op je terug kan 
vallen en dat geeft me de rust en zekerheid die ik nodig heb om dagelijks met volle 
focus goed te kunnen presteren. Jij maakt het verschil en betekent alles voor mij.
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Curriculum Vitae
Joyce van Sluis werd geboren in Groningen op 5 juni 1990. Na het behalen van het 
VWO diploma begon zij in 2009 met de studie Technische Geneeskunde aan de 
Universiteit Twente in Enschede. In 2015 studeerde zij af als Master of Science in 
Technical Medicine - track Medical Sensing and Stimulation.

Vervolgens startte Joyce aan een gecombineerde praktisch georiënteerde postmaster 
(PDEng) Qualified Medical Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven 
en Kempenhaeghe Epilepsiecentrum. De tweejarige postmaster zou overlopen in 
een PhD traject; een vijfjarig project in totaal. In verband met conflicten tussen de 
organisaties binnen het onderzoeksconsortium ging de overloop naar een PhD traject 
niet door en rondde Joyce begin 2018 de postmaster af. 

Er deed zich een nieuwe kans voor. Een PhD in een ander werkgebied, beeldvorming 
in plaats van signalen, en een andere werkplek: het Universitair Medisch Centrum 
Groningen. Sinds 2018 werkt Joyce op de afdeling Nucleaire Geneeskunde 
en Moleculaire Beeldvorming met als aandachtsgebieden PET technologie en 
methodologie, beeldverwerking, biomarkers, en (farmacokinetische) kwantitatieve 
analyse. Deze aandachtsgebieden hebben zich met name geconcentreerd op de 
tracers 18F-FDG en 89Zr in de oncologische setting (dit proefschrift). Sinds 2021 
werkt Joyce ook als deeltijd (0.5 fte) postdoc bij de afdeling Medische Oncologie 
om de samenwerking tussen beide afdelingen te bevorderen, nieuwe gezamelijke 
studies op te zetten, en technologische en methodologische ondersteuning te bieden 
betreffende PET.

Na haar promotie zal de afdeling Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire 
Beeldvorming met 0.5 fte de postdoc aanstelling aanvullen tot 1 fte en zal zij 
werkzaam blijven bij beide afdelingen.
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