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CHAPTER 11

Dankwoord



CHAPTER 11 

Er zijn veel personen betrokken geweest bij de totstandkoming van dit proefschrift; 
onderzoek doe je immers niet alleen. Ook heb ik veel steun gehad aan mensen die niet 
direct bij het onderzoek betrokken waren. 

Mijn eerste promotor, Professor Oudkerk, ik wil u bedanken voor de mogelijkheid om 
dit onderzoek uit te kunnen voeren. Ik heb onze overleggen en uw kritische blik altijd 
gewaardeerd. U heeft ervoor gezorgd dat ik ondanks sommige tegenslagen de focus op 
de voltooiing van het proefschrift heb gehouden. Ook stond u open voor mijn ideeën. 
Mijn geëxperimenteer met het maken van fantomen of andere constructies werd wel 
eens gekscherend als “geknutsel” afgedaan, maar ik kreeg wel de ruimte om ze uit te 
werken, zolang er ook maar geschreven werd. 

Mijn tweede promotor, Dr. De Jong, Koert, je bent een enorm positieve en prettige 
begeleider. Je hebt een no-nonsense mentaliteit en houdt je focus op onderzoek én 
patiënt. Tijdens de “dode” momenten van de leverablaties (er moest immers ook veel 
gewacht worden) kon er ook worden gelachen. Ik wil je bedanken voor je 
wetenschappelijke input en je gastvrijheid. Tevens geloof je in de toegevoegde waarde 
van de Technisch Geneeskundige in de kliniek. Binnen de chirurgie ben je één van de 
kartrekkers wat betreft de inzet van de TG’er. Ook hiervoor bedankt. 

Mijn derde promotor, Professor Vliegenthart, Rozemarijn, ook al lag mijn 
onderzoek niet helemaal in het verlengde van het jouwe, vanaf het begin heb ik erg 
veel gehad aan je begeleiding en ondersteuning. Tot de laatste weken van mijn 
onderzoek hadden we regelmatig overleg en door je snelle en efficiënte feedback 
zijn mijn manuscripten beter van kwaliteit geworden. 

Leden van de beoordelingscommissie, prof. H.J.M. Groen, prof. dr. S. Misra, prof. dr. ir. 
C.H. Slump: bedankt voor de bereidheid dit proefschrift te lezen en te beoordelen.

Een groot deel van dit onderzoek draaide om het Needle Placement System: een ontwerp 
van DEMCON. Toen ik begon was er nog geen werkend prototype en uiteindelijk 
hebben we het NPS in een gerandomiseerde klinische studie kunnen valideren. Ik wil 
graag alle medewerkers van DEMCON die bij het project betrokken zijn geweest en met 
name dr. Benno Lansdorp, bedanken voor de samenwerking. 

Simeon Ruiter, je laatste M2 stage deed je bij het CMI, waarna je naar de chirurgie ging. 
Na je M3 stage volgde daar een fellowship. Hierdoor hebben we in de loop van de jaren 
heel wat onderzoek samengedaan. De no-nonsense mentaliteit van Koert heb jij ook, 
waardoor het altijd prettig samenwerken was. We hebben frustraties gedeeld en 
hoogtepunten gevierd, waarvan ik mij met name CIRSE 2017 in Kopenhagen herinner. 
Ik hoop in de toekomst nog eens met je samen te mogen werken. 

Collega’s van de G2: Marleen, Monique, Mirjam, Randy, Marly (Hoe zat het ook alweer 
met onze weddenschap, ben ik nog op tijd?), Daiwei, Sèvrin, Cong Ying, Marjolein, Rick 
(Zorg je goed voor mijn huisje?) Mieneke, Yeshu, Jiehui, Daan van den Oever, Daan, 
Ties, Runlei, Wiktor, Yun, Sunyi. En ex-G2: Merel, Aniek, Panji, Hildebrand, Jordi, 
Karolien, Jonathan, Volkan. Jullie hebben de research meetings, lunches, congressen en 
vele borrels kleur gegeven. Bedankt voor alle gezelligheid! 

Dr. Noach, Stella, als “moeder gans” ben je verantwoordelijk voor een grote groep 
PhD’ers en studenten. Toch weet je met iedereen een persoonlijke relatie te 
onderhouden. Bedankt dat je deur altijd voor me open stond voor om het even wat. Het 
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was me een genoegen om de afgelopen jaren het vlees te draaien bij de CMI barbecue 
bij jou thuis. En blijf fietsen: time to beat  8 minuten! 

Dr. Pelgrim, Gert-Jan, mijn beste collega en goede vriend. We hebben in de loop 
der jaren te veel meegemaakt om op te noemen. Ondanks dat wij nooit een kantoor 
gedeeld hebben (misschien is dat wel bewust gedaan omdat dat de concentratie niet 
ten goede zou komen) liepen we bij elkaar de deur plat. Je hebt me met van alles 
en nog wat geholpen. Bedankt ook voor alle gesprekken die we gehad hebben; op het 
werk en privé. Beloof je dat je wel een beetje rustig aan doet op de fiets? 

Dr. Nijhof, Wouter, het is zover: dik drie jaar na jouw proefschrift is dan eindelijk ook 
mijn boekje af. Vanaf het eerste jaar van de studie waren we vrienden. We 
woonden samen, voetbalden samen, feestten samen, studeerden samen (althans we 
deden dezelfde studie). Daarna deden we de Carbagerun, gingen naar festivals, 
wintersport en niet te vergeten een aantal congressen. Inmiddels had jij de turbo erop 
gezet en was je in no-time gepromoveerd. Daardoor had ik drie jaar geleden al de eer 
om jouw paranimf te zijn en nu sta je naast mij, samen met mijn vader. Je bent de 
meest sociale man die ik ken en ik kan me niemand beter naast me wensen. Ik 
hoop dat we nog veel mooie momenten samen mogen beleven. 

Mijn Oude Vrienden: Jelmer, Joost, Jorrit, Niels, Thijs-Jelle, Ron, Tim, Willem-Jan, 
gelukkig zien we elkaar nog vaak en ik hoop dat dat zo mag blijven. 

Jeroen en Niek, vanaf de middelbare school in Raalte hebben we vele mooie momenten 
gedeeld. Volgens mij is daar de basis van dit onderzoek al gelegd. 

Mannen van Club 101 en de overige vrienden die ik in Enschede heb mogen leren 
kennen, bedankt voor de geweldige studiejaren. Ik hoop dat we de Paratrip nog lang in 
ere mogen houden. 

Triathleten van GVAV Rapiditas, ik vond het heerlijk om eventuele frustraties samen 
met jullie kwijt te sporten op de sintelbaan of in het zwembad. 

Mijn nieuwe collega’s van het klinisch implementatieteam in het AVL, bedankt voor de 
feedback op mijn probeersels en voor het compenseren van mijn werkzaamheden, die 
de laatste weken wat meer op dit proefschrift gericht waren. 

Pap en mam, bedankt voor jullie onvoorwaardelijke steun en de hulp die jullie geboden 
hebben. En pap, bedankt dat je mijn paranimf wilt zijn. Mijn broers, Jorn en Jurrit, we 
woonden gedurende mijn jaren in Groningen een eind uit elkaar; Maastricht en Utrecht 
lagen niet om de hoek. Desalniettemin wisten we elkaar vaak te vinden en toonden jullie 
altijd interesse in mijn onderzoek. Fijn dat we nu niet meer zo ver hoeven te reizen om 
af te spreken. Oma Schrijver, al ben je er helaas niet meer bij, zonder jouw harde 
werken en doorzettingsvermogen was dit alles niet mogelijk geweest. Dankjewel! 

Liefste Laura, wat ben ik blij dat ik jou heb mogen ontmoeten. Je weet me te motiveren 
met wat je zegt en met wat je doet. Terwijl ik op het moment van schrijven een 
eindsprintje aan het trekken ben en niet veel tijd heb voor andere dingen sta je klaar 
voor me, ondanks je eigen drukke agenda. Ik hoop dat we nog lang het beste in 
elkaar naar boven mogen halen! 

Wout 
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