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Dit proefschrift zou niet tot stand gekomen zijn zonder de bijdrage van een groot aantal 

personen. Zonder de illusie te hebben hierbij volledig te zullen zijn, wil ik een aantal 

mensen graag in het bijzonder bedanken.

Ten eerste gaan mijn gedachten uit naar alle patiënten die, zonder eigen belang en in een 

voor hun moeilijke tijd, wilden participeren in dit onderzoek.

Prof. dr. F.W.J. Albers, beste Frans. Hoewel promoveren voor een ieder een andere uitdaging 

met zich mee brengt, wil ik je bedanken voor het vertrouwen wat je hebt gehad in dit 

project. Je nooit afl atende enthousiasme voor wetenschappelijk onderzoek, de grote 

nauwgezetheid en geduld zijn eigenschappen die menig promotie tot een positief 

eindresultaat hebben geleid en zullen leiden. Daarnaast ben ik je dankbaar voor de 

gedegen opleiding tot KNO-arts die ik onder jouw leiding heb mogen genieten.

Prof. dr. W. Vaalburg, beste Wim. Hoewel een promovendus die niet op je eigen afdeling 

zit je deur niet plat zal lopen, dank ik je voor de momenten die we al delibrerend over PET 

onderzoek doorbrachten waarbij je vaak een frisse, niet-medische invalshoek naar voren 

wist te brengen. 

Dr. B.F.A.M. van der Laan en dr. J. Pruim, beste Bernard en Jan. Mijn dank gaat uit naar 

feit dat we gezamenlijk aan de wieg hebben gestaan van dit proefschrift, waarbij voor 

het eerst in de wereld onderzoek werd verricht naar larynx- en hypopharynxcarcinomen 

met L-[1-11C]-tyrosine PET. Dat dit na vele onderzoeksprotocollen, METC rapporten, 

Informed Consent formulieren, patiënten inclusies, PET protocollen, scan beoordelingen, 

kwantifi catieberekeningen en talloze revisies van artikelen en manuscripten geleid heeft 

tot dit resultaat is voor een groot deel ook aan jullie tomeloze inzet te danken.

De beoordelingscommissie, Prof. dr. R.A. Dierckx, prof. dr. C.R. Leemans en prof. dr. J.L.N. 

Roodenburg wil ik danken voor de bereidheid het manuscript deskundig te beoordelen.

Prof. dr. A.J. Fischman, dear Alan. I would like to thank you for the opportunity to participate 

in a PET research project in your institute at Harvard University, and sharing your passion 

for research. 

De mede-auteurs van het PET-Centrum (Louke Que en Antoon Willemsen) en de afdelingen 

Pathologie (Ton Tiebosch), Radiotherapie (Fred Burlage ) en Radiologie (Allard Krikke) wil 

ik danken voor hun specifi eke expertise en hun bijdrage aan de manuscripten. Annemieke 

Kole wil ik bedanken voor mijn eerste stappen in de PET wereld en Remge Pieterman voor 

verdere gezamelijke stappen in die wereld. Boudewijn Plaat verdient speciale dank voor 

zijn participatie in de histologie, alsook Wendy Post voor haar begeleiding in de medische 

statistiek.
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KNO-artsen, arts-assistenten, oud-assistenten en medewerkers van de afdeling KNO van 

het Academisch Ziekenhuis Groningen/ Universitair Medisch Centrum Groningen. Dank 

voor jullie ondersteuning, interesse en humor gedurende mijn opleiding en daarna.

PET is en blijft een multidisciplinaire discipline waarbij de ondersteuning van de laboranten, 

de medisch nucleaire werkers, de fysici, de administratieve medewerkers en collega-artsen 

van onschatbare waarde is geweest voor het uitvoeren van de diverse studies. Grote dank 

ben ik dan ook verschuldigd aan alle medewerkers van het PET-Centrum.

Maatschap KNO Martini Ziekenhuis Groningen: dr. J.M.H. van der Beek, dr. J.Q.P.J. Claessen, 

drs. N.J.A. Straatman en dr. A.M. Sulter, beste Johan, Hans, Nico en Arend. Het geheel is 

meer dan de som der delen. Door ieders specifi eke individuele kwaliteiten zijn we een 

gedegen team. Dank voor de prettige dagelijkse samenwerking en de stimulans om mijn 

promotie af te ronden. Een team heeft echter wel ondersteuning nodig. Al onze assistentes 

wil ik bedanken voor de perfecte manier waarop zij daarvoor zorg dragen.

Mijn paranimfen, prof. dr. Y.M. Pinto en drs. E.R. de Vries, beste Yigal en Ronnay. Van alle 

belangrijke mijlpalen in mijn leven zijn jullie getuige geweest en ook nu weer; dank voor 

jullie eeuwige vriendschap. Yigal, ik heb lang zitten twijfelen of ik je titelatuur er wel 

neer wilde zetten, want het geeft duidelijk weer dat jij eerder hoogleraar in de Medische 

Wetenschappen bent geworden dan ik doctor. Maar de trots won toch van de jaloezie. 

Ronnay, ...ja, dit is het einde van de “eeuwige studie”.

Mijn ouders, broer en zus. Lieve pap en mam. Jullie nooit afl atende vertrouwen en 

onvoorwaardelijke steun in alles wat ik tot nu toe gedaan heb zijn van onschatbare waarde 

en hebben me gemaakt tot wat ik nu ben. Dank dat jullie mijn ouders zijn.

Lieve Gerco en Wilma, als oudere broer en zus vraag je je regelmatig af wat de jongste van 

het stel nu weer allemaal aan het doen is. Het is gelukkig allemaal redelijk goed gekomen, 

mede dankzij jullie aanwezigheid.

Rutger en Hannah. “Yoek” en “Pien”, niets is te vergelijken met jullie en uit het diepst van 

mijn hart ben ik dankbaar dat jullie er zijn.

Mijn Grote Liefde. Allerliefste Edwina, dagelijks verbaas ik me nog dat schoonheid en liefde 

zo sterk in een persoon vertegenwoordigd kunnen zijn. Het is een eer je man en maatje te 

mogen zijn.

“Do you remember the twenty-fi rst night of september………”.

Jurjan de Boer

Haren, december 2006
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“Horas non numero nisi serenas”

111



112




