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Het in dit proefschrift beschreven onderzoek werd mogelijk door een samen-

werkingsverband tussen de afdelingen Urologie van het Academisch Ziekenhuis

Groningen en het PET centrum van het Academisch Ziekenhuis Groningen /

Rijksuniversiteit Groningen. Hierbij hebben veel mensen direct en indirect een bijdrage

geleverd waarvoor ik hen van harte wil bedanken.

Een aantal mensen wil ik in het bijzonder vermelden.

Voor allen komen Ellen, AnneMarye en Willemijn de eerste plaats toe in dit dankwoord.

Ik wil hier mijn  bewondering uitspreken voor het buitengewone vermogen om mijn

afwezigheid gedurende de vele momenten waarbij vaders zo gewenst zijn als vader

in het gezin te dragen.

Dat ik mijn boekje heb kunnen schrijven is vooral jullie verdienste!

Ik wil mijn promotores Prof. Dr. H.J.A. Mensink, Prof. Dr. W. Vaalburg en mijn

referent Dr. J. Pruim bedanken voor de begeleiding van het onderzoek en het schrijven

van dit proefschrift.

Prof. Dr. H.J.A. Mensink, beste Han,  toen ik in februari 1997 met een memo met de

resultaten van de stand van zaken met PET en urogenitale tumoren bij je langs kwam,

was je meteen enthousiast om dit nieuwe land te onderzoeken. Als er iemand is die

overtuigd is van het belang van wetenschappelijk onderzoek  binnen een academische

afdeling Urologie ben jij het. De omstandigheden als onderafdeling met een minimale

bezetting van de staf hebben er in mijn ogen in belangrijke mate toe bijgedragen dat

er in Groningen nooit een duurzaam onderzoeksprogramma is  opgebouwd. Het is

dan ook verheugend om de actuele ontwikkelingen als zelfstandige afdeling Urologie

met verbreding en verdieping van de staf als staflid mee te maken en vorm te geven

aan een volwaardige academische urologische afdeling. Voor je voortdurende steun,

stimulans en de bereidheid om een jaar van mijn opleiding tot uroloog in te wisselen

voor een jaar als onderzoeker op een beurs van het KWF/NKB wil ik je hartelijk

bedanken.

Prof. Dr. W. Vaalburg, beste Wim, ons eerste contact stamt uit de tijd dat ik met de

ratten met geëncapsuleerde eilandjes van Langerhans onder het nierkapsel de

toepassing van PET verkende. De afloop was niet gunstig, los van het overlijden van

de drie proefdieren tijdens de tweede PET-sessie onder intraperitoneale anesthesie.

Wel was toen al duidelijk dat de kracht van het onderzoek met PET vooral te vinden
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is in de samenwerking van clinici en de medewerkers van het PET-centrum. Dan is er

een optimum in de uitkomst te verwachten waarbij PET toegevoegde waarde kan

tonen omdat een klinische vraagstelling het uitgangspunt is en niet louter het maken

van plaatjes.  Ik dank je voor die instelling die je zo kenmerkt en de directe bereidheid

om te onderzoeken of er ook binnen de urogenitale tumoren met PET klinisch relevante

vragen beantwoord kunnen worden.

Dr. Pruim, beste Jan, ik wil je bedanken voor de samenwerking en de nauwkeurige

beoordeling van protocollen en manuscripten. Ondanks een druk bezet programma

was je altijd bereid om binnen korte tijd je bijdrage te leveren. Het was mij een

genoegen dat je de taak als referent op je wilde nemen.

De leden van de beoordelingscommissie Prof. Dr. H.J. Hoekstra, Prof. Dr. S. Horenblas

en Prof. Dr. W.J.G. Oyen wil ik bedanken voor de tijd een aandacht die zij hebben

besteed aan de beoordeling van dit proefschrift.

Een woord van dank ook voor de paranimfen. Christa en Joris, zonder aarzeling hebben

jullie ja gezegd op het verzoek om mij bij de promotie letterlijk en figuurlijk ter zijde

te staan.

Ik heb dit onderzoek tijdens en naast mijn klinisch werk kunnen verrichten door de

bereidheid van de stafleden en arts assistenten van de afdeling Urologie om waar

nodig soms ad hoc taken van mij over te nemen. Ik wil dan ook mijn collega’s Bert de

Ruiter, Mels van Driel en Ann de Vylder hiervoor bedanken. Een bijzondere rol heeft

Maud Jongen hierbij vervuld, die als AGNIO urologie een jaar lang mij heeft geholpen

bij het onderzoek en met name een deel van mijn poliklinische taken op uiterst

zorgvuldige wijze heeft overgenomen. Volkomen terecht dat ze per januari 2003 gaat

starten met de opleiding tot uroloog.

Ik wil de secretaresses van het PET centrum in het bijzonder complimenteren voor de

vriendelijke  wijze waarop ze zowel de patiënten als de onderzoeker benaderen.

Bedankt voor de bereidheid om ‘mijn’ patiënten binnen de krappe tijdschema’s toch

altijd in te plannen.

Onderzoek is niet mogelijk zonder financiering. Dit proefschrift is mede mogelijk

geworden door een financiële bijdrage van de Nederlandse Kanker Bestrijding /

Koningin Wilhelmina Fonds die mij instaat stelde om als arts-assistent in opleiding

een onderzoeksjaar in te vullen tijdens mijn opleiding tot uroloog. Daarnaast wil ik

de besturen van de Stichting C. en W. de Boer en de Anna Dorothea Hingststichting

bedanken voor de financiële ondersteuning gedurende het onderzoek.
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Dit proefschrift kon slechts tot stand komen door de bereidheid van meer dan 120

patiënten om geheel belangeloos een extra onderzoek te ondergaan waarvan de waarde

nog niet is vastgesteld en de resultaten niet gebruikt mochten worden voor de

behandeling van hun ziekte. Niet op de laatste plaats  wil ik de patiënten en vrijwilligers

die deelnamen aan dit onderzoek nogmaals hartelijk bedanken.

Mijn wens om te blijven studeren en verder te ontwikkelen is door mijn ouders altijd

ondersteund.

In het bijzonder wil ik in dit proefschrift mijn vader gedenken. Hoe graag had ik hem

er juist ook op een dag zoals vandaag nog bij gehad.

Igle Jan de Jong.




