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VOORWOORD

Het gereedkomen van mijn proefschrift geeft een gevoel van grote voldoening.
Dat ik de mogelijkheid heb gekregen dit project te initiëren en uit te voeren was
een bijzondere en leerzame ervaring. Zonder de hulp van velen zou er echter
niets zijn bereikt, en graag wil ik diegenen mijn dank betuigen.

Allereerst Dr. Bert Piers, mijn opleider in de Nucleaire Geneeskunde,
afdelingshoofd, collega, maar bovenal een uiterst aimabel en sympathiek
mens, waar het heel goed mee samenwerken is. Veel ruimte kreeg ik van jou
om het IMT onderzoek zelfstandig uit te voeren, hetgeen ik zeer heb
gewaardeerd. Op beslissingsmomenten ondervond ik altijd je steun. Veel van
de taken van een zelfstandige AZG afdeling bleven door mijn
onderzoeksactiviteiten voornamelijk bij jou liggen. Vrijwel altijd was je ook
bereid het dagelijks werk op de afdeling en de supervisie op je te nemen. Je
nuchtere, praktische en relativerende slimheid, je afkeer van dikdoenerij en je
persoonlijke benadering en aandacht voor mensen vervullen mij met respect
en sympathie, en ik weet, velen met mij. Bedankt dat je me destijds hebt
aangenomen!

Prof. dr. Liesbeth de Vries, dank ik voor de begeleiding van het gehele project
en de bereidheid als promotor op te treden. Je nuchtere oncologische
redeneringen werkten soms ontnuchterend en hebben mij behoed voor
dwalingen. De allereerste IMT scan werd door jou aangevraagd. Veel
bewondering heb ik voor de ongelofelijke snelheid waarmee je manuscripten
weet te retourneren, ook nog voorzien van uiterst nuttig commentaar. Ik
beschouw het als een eer iemand met jouw werktempo, efficiency en kwaliteit
als promotor te hebben. 

Alle medewerkers van de afdeling Nucleaire Geneeskunde hebben hun
steentje bijgedragen aan dit onderzoek. Rika v.d.Werff en Bea Vennema,
jarenlang samen het administratieve �gouden duo� van onze afdeling, zorgden
voor een soepele planning en verwerking van de IMT studies, bestelden op de
meest bizarre momenten Jodium-123 en vroegen ontelbare foto�s en andere
gegevens voor mij op. De radiofarmaceutische werkers in het blauw, Chris
Harms, Jelle Boorsma, Gert Luurtsema en Annie van Zanten bereiden bij
toerbeurt ca 150 maal de IMT tracer, meestal handenwrijvend succesvol. Die
ene mislukking was niet jullie schuld. Hans Pol telde honderden buizen voor
mij, en probeerde mij laboratorium manieren aan te leren. De medisch nucleair
werkers behandelden de patiënten dermate vriendelijk dat herhalingsscans
nooit een probleem vormden. Ook de hulp bij het uitwerken, afdrukken en
archiveren scheelde mij veel tijd, maar vooral dank ik Hans ter Veen, Geertje
Akkerman, Joke Stolk, Marijke Broersma, Hedy Vrakking, Olga Bolumba,
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Susan Stapel,  Klaas van der Woude, Judith Streurman en Clara Lemstra voor
de goede werksfeer die het werken op de afdeling zo leuk maakt.

Dr. Eric Franssen, radiofarmaceutisch ziekenhuis-apotheker (inmiddels AZVU
Amsterdam), dank ik voor het ongeëvenaarde enthousiasme tijdens de eerste
jaren van het IMT project (onze �jodium-lijn�), de vele goede discussies en de
vrolijke zelfspot. Drs. Roland Kengen, wiens vertrek naar het zuiden ik zo
betreurde, ben ik ook weer dankbaar voor het kunnen overnemen van zijn
baan. Ik ben blij dat je, als mede-opleider en nucleaire vriend, paranimf wilt
zijn. Ook drs. Marjolijn de Hooge, aanstormend radiofarmaceutisch talent, en
ing. Gert Luurtsema, radiofarmaceutisch uitvinder (AZVU Amsterdam),
bedankt voor jullie enthousiaste bijdrage aan het slot van het IMT project. Mr.
Annie van Zanten, beheerder, jurist, analist en manager leverde achter de
schermen ongetwijfeld een grotere bijdrage dan ze zelf ooit zou willen
toegeven. Ir. Walter Kool, drs. Louke Que en dr. Jaep de Boer dank ik voor het
meedenken, invallen en jullie adviezen.

De enthousiaste inzet van dr. Harald Hoekstra is de voornaamste reden voor
het welslagen van het onderzoek rond de patiënten met een weke-
delensarcoom, maar ook de leuke samenwerking met dr. Boudewijn Plaat gaf
dit gedeelte meerwaarde. Dr. Harry Groen, drs. Anneija van der Leest en drs.
John van Putten dank ik voor hun hulp, van begin tot eind, bij het onderzoek
naar de waarde van IMT bij longkanker patiënten. Dr. Ido Kema is het gelukt
mij (kortdurend?) het catecholamine metabolisme bij te brengen bij de
carcinoid studie. Ook de samenwerking met drs Wim Meijer heeft hierbij sterk
geholpen, to be continued. Dr. Hetty Timmer-Bosscha en alle medewerkers
van het Oncologie lab dank ik voor de gastvrijheid tijdens de tumorcellijn
studies, en speciaal T.K. Phuong Le voor de miljoenen cellen. Een bijzondere
en zeer leerzame ervaring voor een dokter. Bovendien weten jullie nu ook zelf
hoe groot zo�n GLC4 cel nou precies is. Dr. Harry Hendriksen hielp mij verder
op gang in de wereld van de tumorcel, al discussiërend over de voors en
tegens van eerst promoveren en dan een opleiding volgen, of omgekeerd.
Jeroen Raspe hielp (als student) bij het uitwerken van IMT studies en
analyseren van botscans. Prof. dr. Wim Vaalburg en dr. Jan Pruim dank ik
voor hun hulp, suggesties en adviezen tijdens diverse stadia van het gehele
project. Verder dank ik Prof. dr. H Schraffordt Koops, Prof. dr. J.J.M. Mooij,
Drs. Gustaaf van Imhoff, Prof. dr. Ben Szabo, dr. Winette van der Graaf, dr.
Pax Willemse, drs. Remge Pieterman (mooi begin!), Prof. dr. Ineke Molenaar,
dr. Eduard Mooyaart, dr. Els ten Vergert, dr. Bert Geertsma, ing. Jan Dijks, dr.
Bert Windhorst en drs Bert Leeuw. 

In every IMT article in this thesis at least one paper by Prof. dr. K.J. Langen,
from the Research Center Jülich, Germany and pioneer in the development of
IMT, is cited.  I feel honored that you are willing to be part of the reading
committee of this thesis and I thank you for your contribution to the review
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article and your compliments. Ook Prof. dr T. Wiggers en Prof. dr. G.J.J. Teule
(AZVU Amsterdam) dank ik voor het zitting willen nemen in de
beoordelingscommissie van dit proefschrift. 

Veel dank ben ik ook verschuldigd aan de mensen van Amersham Cygne, ir.
Ton Witsenboer, dr. ir. Leonie Rijks, ir. Ton Jansen en ir. Gert van Wijnhoven,
voor de interesse en de steun bij het onderzoek naar de toepassingen van
IMT. Ook de JK de Cockstichting en  het Academisch Ziekenhuis (regeling
Stimuleringsgelden)  verleenden financiële steun waarvoor ik dankbaar ben.
Het enthousiasme van Dr. Stoffer Reiffers (afdeling Nucleaire Geneeskunde,
ziekenhuis �De Weezenlanden� te Zwolle) voor zijn vak heeft mij er destijds (na
een omweg) toe gebracht zelf ook in dit vak verder te gaan. 
Dr. Johan Wempe�s bereidheid nu als paranimf voor mij op te treden, brengt
onze aloude verhouding ook op het academische vlak weer geheel in
evenwicht.

Vooral dank ik hierbij de vele patiënten die bereid waren aan het onderzoek
deel te nemen in een voor hen onzekere fase.

Mijn ouders, aan wie dit proefschrift is opgedragen, hebben mij altijd gesteund
en gestimuleerd bij vele keuzes, beslissingen en veranderingen op een manier
zoals ik het zelf ook zou willen doen.

Hoewel het niet altijd eenvoudig is om ambities als echtgenoot, vader van
jonge kinderen, huisman, medisch specialist en wetenschapper allemaal in
dezelfde levensfase te combineren, weten en voelen Andrea, Eline en Peter
dat zij de peilers zijn van mijn bestaan.
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