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Op het moment dat ik besloot de overstap te maken van Technische Geneeskunde naar
Geneeskunde, had ik nooit verwacht dat ik vijf jaar later met een afgerond proefschrift in
mijn hand zou staan. De afgelopen leuke, maar soms ook hectische, jaren was ik nooit zo
goed doorgekomen zonder de hulp van anderen. Een aantal van hen wil ik in het bijzonder
bedanken.

Allereerst mijn promotoren, prof. dr. M. Oudkerk, prof. dr. H.J.M. Groen en prof. dr. R. Vlie-
genthart.

Prof. dr. M. Oudkerk, als eerste promotor probeert u altijd het beste uit mij naar boven
te halen. Tijdens ons eerste gesprek over de stage wetenschap had ik eigenlijk al precies
bedacht wat voor onderzoek ik de komende jaren wilde doen, en u heeft me daartoe alle
mogelijkheden gegeven. Veel dank ook voor onze inspirerende gesprekken, met waardevolle
input van uw kant om de manuscripten te verbeteren. Erg leuk vond ik dat u me live in
actie heeft gezien op concours, al weet ik niet of u de ’stomme’ paarden hierdoor leuker
bent gaan vinden. Ik kijk uit naar de komende tijd, waar we het onderzoek op longgebied
zullen voortzetten.

Prof. dr. H.J.M. Groen, Harry, veel dank voor je enthousiasme, support en kritische com-
mentaar op de manuscripten.

Prof. dr. R. Vliegenthart, Rozemarijn, dank voor je goede begeleiding, je belangrijke input
voor de manuscripten en je zeer uitgebreide en kritische commentaar. Ik heb enorm
veel bewondering voor je inzet, en voor de wijze waarop je de kliniek met onderzoek
combineert; iets waar ik zelf in de toekomst ook naar zal streven. Ik ben trots dat ik je
eerste promovendus mag zijn.

De leden van de beoordelingscommissie: prof. dr. H.J. de Koning, prof. dr. J.W.J. Lammers
en prof. dr. J.A. Langendijk, wil ik bedanken voor de bereidheid dit proefschrift te lezen
en te beoordelen.

Zonder de input van de verschillende co-auteurs was dit boekje nooit zo mooi geworden.
Dr. P.A. de Jong, Pim, volgens mij is er nooit iemand sneller geweest met het reageren
op emails dan jij.

Prof. dr. G.H. de Bock, Truuske, veel dank voor je scherpe commentaar op epidemiologisch
vlak, waardoor de kwaliteit van de stukken altijd omhoog ging.

Dr. P.M.A. van Ooijen, Peter, met technische vragen kon ik altijd bij jou terecht.

Dr. X. Xie and dr. Y.R. Zhao, Xie and Ying Ru, as NELSON radiologists and PhD students
you did an incredible amount of work. Thanks for teaching me the NELSON management
system and LungCARE. We wrote some nice papers together.

Dr. M.D. Dorrius en Dr. G.J. de Jonge, Monique en Gonda, dank voor jullie bijdragen aan
dit proefschrift, en jullie gezelligheid.



Prof. dr. ir. M.J.A.M. van Putten, Michel, hoe leuk dat jij, na als begeleider van mijn eerste
ervaring op onderzoeksgebied ooit opgetreden te hebben, met mij hebt samengewerkt aan
het laatste hoofdstuk voor dit proefschrift. Veel dank ook voor je hulp bij de LATEX ellende,
al bleek drie dagen voor het layouten lichtelijk optimistisch voor iemand die nog nooit met
LATEX gewerkt had..

Ook alle overige co-auteurs wil ik hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan dit proefschrift.

Dit proefschrift was er niet geweest zonder alle mensen die meegewerkt hebben aan het
opzetten en uitvoeren van de NELSON studie, en de deelnemers aan het longkankerscree-
ningsprogramma. De NELSON collega’s in Rotterdam wil ik extra bedanken. Dr. Nanda
Horeweg en Uraujh Youssaf-Khan, fijn dat jullie altijd weer de juiste data voor mij bij
elkaar wisten te vinden. Roel Faber en Frank Santegoeds, jullie konden al mijn vragen
over de NELSON data beantwoorden.

Een belangrijke rol in de leuke tijd die ik in Groningen gehad heb speelden mijn G2
collega’s: Marleen, Mirjam, Astri, Yota, Hildebrand, Karolien, Volkan, Pandji, Wout,
Hendrik, Martijn, Sèvrin, Thomas, Wiard, Jonathan, Wiktor, Paul en Jolanda. Borrelen,
dineren, naar congressen (en de feestjes), Friday - Cake day, met jullie allemaal even
geslaagd.

Gert Jan, als mede-TGer (oké, ik ben maar een halve..) en kamergenoot vanaf de start
van mijn MD-PhD traject ben jij getuige geweest van de meeste hoogte- en dieptepunten
op onderzoeksgebied. Veel succes met jouw promotieonderzoek!

Robin en Joan, ik vind het erg leuk dat jullie samen met mij onderzoek doen op het gebied
van longkankerscreening.

Dr. Stella Noach, ik kan me geen promotieonderzoek voorstellen zonder jou. Dank voor
je hulp bij al mijn vragen en bij mijn problemen die je, als ’moeder gans’ der G2 PhD
studenten, meestal wel wist op te lossen. Daarnaast wil ik je hartelijk bedanken voor het
feit dat er in jouw huis altijd een bed voor mij beschikbaar was in Groningen, zelfs wanneer
je er zelf niet was. Dit was, naast erg gezellig, ook zeer bevorderlijk voor de efficiëntie
van mijn bezoeken aan het UMCG.

Ik maakte voor het eerst kennis met de Junior Scientific Masterclass (JSM) tijdens de
scienceweek op Schiermonnikoog, in de zomer voor de start van mijn wetenschappelijke
stage. Toen was ik nog wat onzeker over mijn toekomstplannen op onderzoeksgebied. Ik
wil de JSM hartelijk bedanken voor de kans om al tijdens mijn coschappen promotieon-
derzoek te verrichten. Ik heb dit ervaren als een perfecte manier om meer diepgang te
kunnen krijgen en mezelf te kunnen ontwikkelen tijdens de geneeskundestudie.

Prof. dr. S. Siesling, SaBine, ik vind het heel gaaf dat jij hier nu naast me staat als para-
nimf, en dat ik je, naar jouw woorden, ’laatste kans om ooit een promotie mee te maken
in de rol van paranimf’ waar kan maken. Onze gespreksonderwerpen tijdens buitenritjes
wijken waarschijnlijk wat af van de standaard, laten we het maar onder efficiënte tijdsbe-
steding scharen, maar deze gesprekken zijn me wel zeer waardevol. Veel dank ook voor je
goede zorgen voor Crazy tijdens mijn congresbezoeken.
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Sinds een dik jaar ben ik weer terug in Enschede. Henny Labots en Wilma de Koning,
heel fijn dat jullie het roostertechnisch mogelijk maakten dat ik - tussen mijn coschappen
door - zo vaak naar congressen kon.

Mijn coachgroepgenootjes, Casper, Daisy, Ellen, Janneke, Jelle, Lieve, Naomi, Natasja,
Thomas, Wineke en Wouter, en coaches Hans en Hans, bedankt voor de leuke afwisseling
op de woensdagmiddagen en jullie interesse in mijn onderzoek. Inmiddels zijn de meesten
van jullie weer weg uit het MST. Veel succes met jullie verdere carrière!

Mijn huisgenoten, Ellen, Maike, Marijke en Sanne, dank voor de gezellige avonden waarop
ik mocht genieten van jullie fantastische kookkunsten, en voor jullie begrip voor mijn
drukke bestaan met onderzoek en paarden.

Mijn TG vriendinnen, Lisanne, Marloes, Charlotte en Suzan, - een deel van jullie ken ik
al vanuit ons introductiegroepje - weten precies wanneer ik een vakantie nodig heb en
boeken dan gewoon vliegtickets naar Porto, ook voor mij, zonder mijn medeweten. Ik zie
uit naar meer gezellige tijden (met cocktails, Magic Mike en avocado’s), al blijkt met zijn
vijven afspreken steeds moeilijker te worden. Nu maar alvast een datumprikker voor 2017
eruit doen?

Esmee, onze gezellige etentjes hebben de jaren in Groningen zeker leuker gemaakt. Soms
zien we elkaar te weinig, maar het fijne is dat dat met jou gewoon kan. Gelukkig is de
AKC inmiddels opgeheven, anders was het voor mij waarschijnlijk lastig deze dag door te
komen.

De paarden geven mij energie. Ik wil de familie Fikkers, in het bijzonder Brian, de fa-
milie Oldenziel, Job, tijdens mijn onderzoeksjaar in Groningen, en de ’buren’, de families
Willemsen, Gerco, Marieke, Pim en Suzet, en Diepman, Herman en Els, bedanken dat
zij het voor mij mogelijk maakten mijn wat uit de hand gelopen hobby te kunnen blijven
uitoefenen.

Wat laat, maar gelukkig niet té laat, kwam ik achter het bestaan van de internationale tak
van de Nederlandse Studentenruiters. Een fijn, hecht, team. De onzin (en 0,1% nuttige
informatie) die dagelijks de groepsapp vult vormde voor mij vaak een welkome afleiding.
Een aantal mensen wil ik in het bijzonder noemen: Annelous en Marcia, als mede-newbies
en teamleden tijdens de World Finals in België, en Martenique, voor je bijschaving van
mijn dressuurkunsten en je hulp tijdens concoursen. Heel fijn dat jij in vrijwel elke situatie
cool blijft!

I also would like to thank the AIEC family for the unforgettable Student Riding Nation
Cup weekends. Nice to have a family anywhere in the world (also very convenient for spare
moments during congress visits; it was awesome to spend a free afternoon backstage in
the Spanish Riding school in Vienna).

Herr dr. M. Slawinski, Max, vielen Dank für deine Unterstützung in den letzten Jahren.
Durch dich habe ich gelernt Holstein(er) mehr zu schätzen.



Mijn ’oppasouders’, Peer en Hannie Wouters, ik vind het kei gezellig wanneer jullie in
Oldenzaal zijn! Mijn Schijndelse vriendinnetje Annemieke, ook ooit begonnen als mijn
oppas, het is altijd leuk met je.

Mijn broers, Bas en Sam, wil ik bedanken voor hun interesse in mijn onderzoek en hun
tolerantie op momenten, vooral tijdens weekenden, dat ik weer eens gestrest was omdat
ik te veel tegelijk wilde doen.

Tenslotte wil ik mijn ouders bedanken. Ik heb enorm veel bewondering voor de stap die
jullie 13 jaar geleden gezet hebben, en het bedrijf wat jullie sindsdien opgebouwd hebben.
Jullie hebben me laten zien wat je met toewijding en hard werken kunt bereiken. Ik ben
trots dat ik mijn promotiefeest ’thuis’ mag geven.

Marjolein




