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Appendix E

Dankwoord

Gedurende een promotieplechtigheid is het de promovendus, in dit geval dus
ondergetekende, die in het middelpunt van de belangstelling staat. Dit is niet
terecht. Een proefschrift is het resultaat van meer dan 4 jaar werk door een
groot aantal mensen.

Marco, toen ik na mijn afstuderen de mogelijkheid kreeg om op het KVI
onder jouw begeleiding aan de slag te gaan, was dit een zeer onzekere weg.
Het protonen therapie projekt in Groningen was nog niet van start gegaan en
de enige mogelijkheid die er was, was te starten op een aanstelling van een half
jaar. Die keuze heb ik toen zonder veel twijfelen gemaakt, vooral door jouw zeer
aanstekelijk werkend enthausiasme. Regelmatig gebeurde het dat ik een naar
mijn idee simpel en weinig betekenend resultaat kwam laten zien. Vervolgens
wist jij dat te om te kneden tot een verrassend en bijzonder resultaat. Dit
werkte steeds weer heel stimulerend.

Voordat experimenten gedaan kunnen worden moet er eerst een opstelling
gebouwd worden. Een groot deel van de opstelling was reeds ontworpen en opge-
bouwd door mijn voorganger Sjirk Boon. De onderdelen die ik daar aan heb
toegevoegd, moesten, vaak tot wanhoop van Jan Luidens en zijn instrument-
makers, van onmogelijke potloodschetsjes en last minute, geproduceerd worden.
Nadat deze componenten af waren werden ze in de hal geplaatst door Harry
Kiewiet, vaak met hulp van Frits Rengers. Naast de voorbereiding was Harry
ook steeds intensief betrokken bij de uitvoering van de experimenten.

De grote verscheidenheid van onderwerpen die in dit boekje beschreven wor-
den, laat zien dat er door meerdere mensen aan gewerkt is. Zonder de bijstand
van een groot aantal afstudeerders zouden die onderwerpen niet allemaal aan
de orde hebben kunnen komen. Ook maakten zij het mogelijk met voldoende
mensen de experimenten die 24 uur per dag draaiden, te bemannen. Voor het
hanteren van de ratjes tijdens de experimenten wil ik Hette Faber, Martha
Ritzema, Rob Coppes Femmy Cotteleer en Anita Meter bedanken.

Bij proefdierexperimenten is het vanuit ethisch oogpunt nog belangrijker
dan bij de meeste experimenten dat ze succesvol uitgevoerd worden. De AGOR
crew, met in het bijzonder Sytze Brandenburg en Harm Post, was zich daar
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steeds weer van bewust. Extra voorbereiding en waar nodig extra inspanningen
tijdens de experimenten hebben voor alleen al voor dit boekje een totaal aantal
van 13 geslaagde bestralingssessies opgeleverd.

After the data had been taken, it had to be analyzed. The analysis of
this data is not trivial, as pointed out in chapter 2. During 5 weeks I was a
guest of Andrzej Niemierko, Michael Goitein, Pavel and Nadja Stavrev at the
The Northeast Proton Therapy Center in Boston. This visit got me started
in the world of binary statistics, maximum likelihood fitting and mathematical
modelling. The fruitfull discussions we had provided me with many leads for the
current thesis. In addition I would like to thank Michael Goitein for the very
detailed comments he made after reviewing this thesis and during the visits he
paid to the KVI.

Tijdens werkbesprekingen op het KVI, op de kamer van Ton, en op het
KVI werden veel nieuwe ideeen opgedaan. Harm Meertens, Kees Schilstra, Rob
Coppes, Femmy Cotteleer en Hette Faber wil ik bedanken voor hun bijdragen
aldaar. De inbreng van de klinische fysica groep in dit werk blijkt verder uit
de co-auteurschappen van Aart van het Veld en Kees Schilstra op twee van de
inmiddels drie geaccepteerde artikelen die verwerkt zijn in dit boekje.

Dan wil ik verder Henk Bijl bedanken voor de samenwerking in de experi-
menten. Verder wil ik je bedanken voor de discussies over de biologisch geori-
enteerde onderdelen van de inleiding. Voor een fysicus is het een hele klus je in
te werken in de biologie die ik er toch graag bij wilde hebben. Als fysicus breng
je graag wat vereenvoudigingen aan om de de werkelijkheid wat overzichterlijk
te maken. Onze discussies hebben er naar mijn mening voor gezorgd, dat er
een inleiding is gekomen die leesbaar blijft voor fysici zonder de biologie te veel
geweld aan te doen.

Nadat de experimenten en analyse afgerond waren, moest er nog een flinke
klus geklaard worden: Alle informatie moest gebundeld worden in het boekje
wat op dit moment voor u ligt. Mijn beide promotoren Muhsin Harakeh en
Ton Konings hebben daarin een belangrijke rol gespeeld. Ton, het begeleiden
van een fysicus die ook meent iets te moeten zeggen over biologie is geen een-
voudige opgaaf. Bij zo’n klus blijkt weer eens dat fysisci en biologen een heel
verschillende manier van denken bezigen. Er zijn dan ook weinig paragrafen
in dit boekje die zo vaak gecorrigeerd zijn als de biologische paragrafen in de
inleiding, geschreven onder jouw begeleiding. Om dit boekje ook leesbaar te
maken voor een niet radiobiologisch georienteerd fysicus, waren jouw vragen en
opmerkingen onontbeerlijk Muhsin. Een heel andere kant van je begeleiding was
het monitoren van de voortgang en het houden van de regie op alle formaliteiten
die verricht moesten worden. (Met name dat laatste was bij mij hard nodig!)
Verder wil ik Bert van der Kogel, Ben Szabo en Michael Goitein bedanken voor
hun bijdrage als leden van de leescomissie.

Productiviteit op werkdagen is alleen mogelijk als deze afgewisseld kunnen
worden met ontspanning. Dennis, Marco, Raymond, Norma, Frank, Linda en
later ook Simone wil ik daarvoor bedanken. Al die zaterdagavonden die we
met een bak koffie en een paar uurtjes serieuzigheid begonnen, gevolgd door een
paar nachtelijke uurtjes met heel wat minder serieuzigheid, waren voor mij erg
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belangrijk.
Papa, tot ik met het onderwerp radiotherapie in aanraking kwam, waren

straling en radioactiviteit, besmette begrippen. Misschien heeft dat er nu juist
toe geleid dat ik uit pure eigenwijzigheid heb menen te moeten aantonen dat je
straling ook voor nuttige zaken kunt gebruiken. Pappa en mamma, ik wil jullie
verder bedanken voor alle steun die ik heb gegekregen tijdens het laatste stuk
van mijn studie en mijn OIO periode. Tijdens hectische perioden op het werk
en bij ingrijpende gebeurtenissen daarbuiten vond ik thuis de rust en steun die
nodig was om deze periode tot een goed einde te brengen.

Griejetta, Ik leerde je kennen een jaar voor het einde van mijn werk op het
KVI. Ik wil je bedanken voor de steun die je me gegeven hebt in die laatste fase
van mijn promotie werk.
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