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Het schrijven van dit proefschrift heeft behoorlijk wat voeten in de aarde gehad. 

Twee moeilijke periodes zijn hieraan vooraf gegaan, waar ik me uiteindelijk sterker 

uit heb kunnen vechten. Het begin van mijn werkzaamheden aan dit proefschrift 

valt samen met één van deze periodes.

De situatie. Het is dinsdag 23 maart 2010, omstreeks half 10. Ik ben op weg 

vanuit Uilenstede naar het toenmalige Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp, om een 

contract te tekenen om te mogen starten als doseerarts bij de trombosedienst van 

de toenmalige Medial. Het zijn moeilijke tijden. Oma Ida ligt sinds haar ongeluk met 

het gasfornuis al twee en een halve maand op de IC in Venezuela en ze wordt ook 

nog eens geplaagd door een pulmonale infectie met pseudomonas. De situatie 

ziet er niet goed uit en de kans is aanwezig dat ze hieraan komt te overlijden. 

In de week ervoor, in de periode van wat wijlen Opa Ruben zijn verjaardag had 

moeten zijn, was ik naar Groningen gegaan voor een sollicitatiegesprek. Ik had 

eerder gesolliciteerd voor een research functie bij de radiotherapie, maar werd 

helaas toen niet uitgenodigd voor een gesprek. Exact dezelfde functie met exacte 

dezelfde beschrijving verscheen opnieuw! Maar nu bij de afdeling longziekte 

met als contactpersoon prof. dr. H.J.M. Groen. Ik was in eerste instantie sceptisch: 

was dit niet dezelfde vacature? Moest ik hierop reageren en weer worden 

afgewezen, of moest ik er toch voor gaan?! Uiteindelijk na lang praten met 

Ashley Duits, wist hij me te overtuigen om het toch maar opnieuw te proberen.  

 

Ik verdwaalde toen ik aankwam in Groningen, ik was maar 2 keer eerder geweest 

in de stad in het Hoge Noorden. Ik was een halte te vroeg uitgestapt, en moest 

naar de hoofdingang lopen, om daarna weer de Fonteinstraat af te lopen. Die hele 

Fonteinstraat was voor mij best vaag toen, immers op mijn kaartensoftware op 

de iPhone was er in Groningen helemaal geen Fonteinstraat. De dichtstbijzijnde 

Fonteinstraat was in Leeuwarden. Uiteindelijk snapte ik hoe het zat! Het was een 

interne benaming. Ik maakte diezelfde dag kennis met de secretaresse van de 

longziekte, Trudy Carbo. En daarbovenop had ik tevens een prettig gesprek met 

Professor Groen en Doctor Hiltermann.

Ondertussen moest ik bij station Hoofddorp overstappen van de Zuidtangent 

310 naar de 300. De telefoon gaat: Anoniem. Met Harry Groen. We willen dat je 

bij ons komt werken. Uiteraard zei ik volmondig: “ Ja!” Ik was erg dankbaar dat ik 

de kans kreeg om trombosearts te worden bij de Medial, maar ik heb uiteindelijk 
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niet getekend en dit boekje is het resultaat van de gebeurtenissen van die mooie 

ochtend in Hoofddorp! 

Het mooie toeval in mijn leven is dat ik een paar jaar later weer een vergelijkbaar 

verhaal meemaakte: toen ik werd aangenomen als AIOS Radiologie op het Erasmus 

MC! Het had zo moeten zijn!

Allereerst ben ik alle patiënten en hun familie die ik onder mijn hoede had bij de 

poli long oncologie dankbaar, meer in het bijzonder een ieder die aan de in dit 

proefschrift genoemde onderzoeken hebben bijgedragen. Tevens de patiënten 

die ik langdurig heb mogen begeleiden als poli patiënt. Het is voor mij een 

ware eer, een voorrecht en een groot genoegen geweest om iedere individueel 

patiënt te mogen begeleiden gedurende hun ziekte en veelal gedurende hun 

laatste levensfase. Zonder twijfel was de begeleiding van deze patiënten het 

mooiste en het beste aspect van mijn onderzoek. Mijn vurige hoop is ook dat de 

resultaten van dit onderzoek tot betere vormen van behandeling kunnen leiden 

voor toekomstige generatie patiënten met long kanker, ten einde ze een betere 

kwaliteit van leven aan te kunnen bieden. Ik heb eerder beloofd aan mijn wijlen 

oom Ernest om me in te zetten voor oncologisch onderzoek en ik zal deze belofte 

eren en mij daarvoor blijven inzetten zolang ik dat kan.

Prof. dr. H.J.M. Groen, beste Harry. Ik ben u zeer, maar dan ook zeer dankbaar voor het 

vertrouwen dat ik altijd van u heb gekregen. Niet alleen gaf u me veel vertrouwen 

als onderzoeker, ook kreeg ik veel vertrouwen van u als arts. Dit waardeerde ik 

altijd enorm en het heeft ervoor gezorgd dat ik enorm in zelfvertrouwen, kennis 

en kunde ben gegroeid gedurende de afgelopen 6 jaren.

Prof. dr. J. Pruim, beste Jan. Uw kritiek heeft een grote bijdrage geleverd op het 

gebied van de PET. De discussies over onder andere ‘the partial volume effect’ was 

zeer nuttig, evenals de vele discussies over ‘image alignment’. Ook bij u kon ik altijd 

even binnen wandelen om een vraag te stellen, waarmee ik op dat moment aan 

het worstelen was. Dank ook voor het snelle nakijken en voor de stukken die ik van 

u heb mogen ontvangen nadat u deze zelfs in het vliegtuig naar Vancouver had 

nagekeken!
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Dr. M. Koole, beste Michel. We kwamen elkaar voor het eerst tegen Vancouver 

nadat we waren geland op de luchthaven. Uw kennis en kunde is van erg nuttig 

geweest om de propagated align algorithm te kunnen valideren. Hierin heeft u een 

ongelooflijk grote rol gespeeld. Desondanks hadden we het redelijk vaak over mijn 

favoriete gerecht: sushi! Mijn dankbaarheid voor al uw hulp is nogmaals erg groot.

Dr. T.J.N. Hiltermann, beste Jeroen. Al na onze eerste ontmoeting, waarbij u me 

bedankte voor het prettige gesprek, had ik een goed gevoel. Uw enthousiasme 

voor onderzoek, vooral naar de circulerende tumor cellen, werkte aanstekelijk. Altijd 

wanneer ik om feedback vroeg, kon ik erop rekenen dat deze bijna meteen kwam.

Dr. A. Fischer, dear Alexander, Your help with the Imalytics system has been 

invaluable. Since we first talked in Utrecht, you started helping us with the elastix 

system and you gave support and aid of an unprecedented level. Our collaboration 

resulted in added functionality in that accommodate our needs and resulted in 

this Ph.D. thesis. I suspect that this is the kind of relationship that CTMM strives to 

provide. I am very grateful for all the incredible help provided by you and by your 

team.

Drs. A.H.H. Bongaerts, beste Fons. Ik kon altijd met u afspreken om beelden door 

te nemen. U was laagdrempelig benaderbaar voor elk probleem waarmee ik 

aankwam. Bedankt voor al uw hulp. Requiescat in Pace.

Daarnaast dr. Kraan, beste Jan. Wanneer ik een praktisch probleem had, kon ik 

altijd bij u terecht voor advies. Altijd kon ik deze problemen met u bespreken, 

altijd stond uw deur voor me open. Uw wijsheid en advies zijn voor altijd van 

onschatbare waarde.

Dr. Kramer, beste Henk. Op uw steun heb ik altijd kunnen. Ik heb ontzettend kunnen 

genieten van uw stijl van supervisie. Martini kreeg er een geweldige arts bij!

Drs. Van der Wekken, beste Anthonie, ook bij u kon ik altijd terecht met allerlei 

vragen. U kwam zelfs speciaal naar Beatrixoord gedurende de dienst! Dank!

Dr. Wempe, beste Johan, onze eerste kennismaking vond plaats toen ik 

een weefselmonster van een longkanker patiënt kwam verzamelen bij de 
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behandelkamer. Ik ben zeer dankbaar dat ik van u de kans kreeg om te mogen 

werken en tevens door mocht werken in het Beatrixoord. Ook met al uw trainingen. 

Uw deur stond altijd voor me open, voor welk probleem dan ook. Dit heeft me 

enorm geholpen en ik kom dan ook woorden tekort om mijn dankbaarheid 

hiervoor te tonen.

Graag wil ik ook de diverse supervisoren van de longziekte bedanken voor het 

bijbrengen van hun kennis en kunde, alsook de AIOS. Dr. P Wijkstra, Dr. v/d Bij, 

Dr. Douma, dr. M v/d Berge, dr. O. Akkerman, dr. H. v/d Vaart, Prof. Dr. H. Kerstjens, 

Drs J. Nieuwenhuizen, Drs. G. Nossent, Dr. N. ten Hacken, Dr. D.J. Slebos. De diverse 

(toenmalige) AIOS met in het bijzondere diegene waarbij ik zoveel interactie 

mee had: Wouter de Jong, Wouter van Geffen, Ries v/d Biggelaar (Erasmus MC!), 

Kor-Johan Koning, Arenda Meedendorp, Murat Türk, Maarten Tip, Jorien Luiting, 

Marieke Duiverman.

Bedankt voor het luisterend oor en de gezelligheid, binnen en buiten het UMCG.

Trudy Carbo en Heleen Kruger, zonder twijfel de belangrijkste personen van de 

afdeling longziekte. Zonder deze secretaresses loopt de afdeling niet. Veelal kreeg 

ik dan ook het verzoek van hun om de taart op te maken. Dank Dames!

Daarnaast de andere secretaresses die van onschatbare waarde zijn: de 

zorgadministratie van de oncologie. Dames, ik heb het altijd fijn gevonden om 

met jullie te werken. Bedankt dat jullie het met me wisten uit te houden, en mijn 

handschrift tot een mooie brief wisten te dicteren.

Hendrika, Gerrie, Marie, Linda, Martine, Flora, Wiep, allen hartelijk dank!

De dames van de longoncologie: Thea Scholtens, Bettina Stienstra, Linda Brussee, 

Marjan Dubbelman, Marleen Stokroos, Ria Ziengs. Veel hebben we met elkaar 

kunnen mee maken, van de diverse studies, de beroemde blauwe pilletjes, de 

longpanel tot aan de teleconferences. Hartelijk dank voor alles.

Prof. Dr. E. Schuuring, beste Ed, bedankt voor al uw hulp en feedback bij de EGFR 

artikel. Altijd kon ik met een interessante mutatie komen en kijken of we meer mee 

konden doen.

Dr. J. Sietsma, beste Hannie. Het was altijd leuk tijdens de besprekingen. Een 

gemeenschappelijke noemer, Curaçao, delen we.
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Prof. Dr. W. Timens, beste Wim, waar ik ook veel van heb kunnen leren. Ondanks 

een druk schema, had u wel tijd om coupes met me te gaan bekijken of om mij 

met de voorbereiding te helpen.

Roel Soesbeek, die het hele proces van screenen met een simpel script wist te 

vereenvoudigen. Weken werk wist hij in 10 minuten wachten te veranderen! Dank 

voor al je hulp.

Johan Wiegers en in het bijzondere Paul Snick, bij wie ik altijd langs kon komen, 

om een afspraak te regelen voor mijn patiënten, evenals bij de secretaresses (Erna 

in het bijzonder). Paul was een grote ondersteuning om alle patiënten op DVD te 

kunnen branden, opdat ik ze in het Imalytics systeem kon krijgen om weer verder 

te gaan met mijn onderzoek. Uiteindelijk heeft hij meer dan 50 DVD’s gebrand! 

De flexibiliteit die werd getoond met het maken van de FAZA scans werd erg 

gewaardeerd. Daarnaast bij de radiologie dr. R. Wolf, altijd beschikbaar bij het CT 

geleide puncties, waarbij ik droog ijs nodig had.

Erwin Wiegman, met wie ik het “Air Force One” project heb kunnen doen en die 

bleef volharden met het gemcitabine stukje samen met Edwin Blokzijl.

Vikram Rao Bollineni, thank you for helping accomplish this thesis. We spent a lot 

of time into getting the Imalytics system working in the basement. The voxel-by-

voxel technique was first applied by you, before I started using the elastix system 

for pulmonary imaging. I am certain that we will certainly collaborate again, as we 

both chose the same field of interest as specialization.

Roel Kriekels en Marianne Sijtsema, hartelijk dank voor jullie hulp met het gebruiken 

van het Mirada systeem.

Daarnaast ben ik ook erg dankbaar voor de hulp van Joachim Widder, Fred Ubbels, 

Anija v/d Leest en Ellen Driever van de radiotherapie en Leon van Dullemen.

Daarnaast ben ik al mijn mede kamergenoten dankbaar van de afdeling longziekte 

(Maartje, Eef, Ruth, Grietje, Susan), met in het bijzondere de collega’s die me 

hielpen met het invullen van de diensten bij Beatrixoord (Erica van der Wiel, Ilse 

Boudewijn), eveneens Alja, Kasper (de onbetwiste lyme koning), Froukje, Grytje, 
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Danielle, Esther, Dan, Monique, Maria, Karina, Folkert, Audrey, Freke, en alle andere 

kamergenoten van de Interne Geneeskunde. Ik vond het erg gezellig om jullie 

als kamergenotem te hebben. In het bijzondere Freke Wink, die op een moment 

van bijna wanhoop briljante inspiratie gaf welke sleutel gevend was. Marjon Dam-

Noordzij, die gedurende al die drie jaren een goed luisterend oor was voor de 

vele perikelen die ik tegenkwam. Richard Oei, altijd een technische oplossing voor 

alledaagse problemen!

CTMM: met de andere collegae van de CTMM heb ik prettig kunnen samenwerken, 

dr. S. Burgers, dr. J. van Denderen, Eva Schaake, Marlies Bongers, Jeroen Zandbergen 

en Ernesto Fernandez.

Dank aan John van Putten en secretaresses vanuit het Martini, Tineke Renkema 

en secretaresses vanuit het Refaja, Jeroen Liesker en secretaresses vanuit het 

Scheper, Remge Pieterman, Ronald Meijer en secretaresses vanuit het OZG, Peter 

van Hengel, M. Martens en secretaresses uit het Wilhelmina, Gerard de Leede 

vanuit het Bethesda, hartelijk dank voor alle keren dat ik langs mocht komen om 

gegevens te verzamelen. De gastvrijheid waarmee ik altijd ontvangen werd door 

jullie allemaal waardeer ik enorm, evenals dat jullie altijd de tijd namen voor mij.

Ik zou hier niet staan, als ik geen steun had gekregen van bijzondere docenten 

op de Vrije Universiteit. Deze mensen inspireerden en stonden onvoorwaardelijk 

achter me te allen tijde toen ik nog student was: prof. dr. P. Hoogland, Dr. G.C. van 

der Bos, Prof. dr. J.C. Netelenbos, Prof. Dr. P.T.A.M. Lips, Dr. T. Rustemeyer, Dr. M. van 

der Kuip en dr. M.P. van den Tol, die ik ook na de studie tegenkwam bij congressen. 

Dank voor jullie hulp in mijn vorming tot de arts/onderzoeker die ik nu ben!

Prof. Dr. E.F.I. Comans, beste Emile, dank voor uw enthousiasme voor de nucleaire 

geneeskunde, waardoor mijn enthousiasme voor de beeldvorming is ontstaan. Als 

student heeft u me geweldig geholpen. Jammer dat osteopoikilose toch niet als 

een case report kon worden opgestuurd.

Prof. Dr. H. Pinedo, voor wie ik altijd erg veel bewondering heb gehad. Bedankt 

voor de goede zorgen en uw hulp.

Vanuit Curaçao, Dr. H. Landman en Drs. R. Voigt, de geweldige verpleegkundige van 

mijn tijd daar, Interne Vrouwen, Anna Pavilioen, met in het bijzondere M. Balentien.
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De leden van de leescommissie: prof. dr. J. Aerts, prof. dr. G. Hospers en prof. dr. 

R. Slart, hartelijk dank dat u bereid was om deel te nemen aan de leescommissie 

en dank voor uw feedback.

Voor de allerlaatste loodjes ben ik mijn opleider dr. W. van Lankeren, waarnemend 

opleiders Prof. dr. G. Krestin, prof. dr. D. Kwekkeboom en dr. J. Teunissen, mijn 

mentor dr. M. Smits (Starbucks), de andere specialisten van het Erasmus MC, mijn 

collega AIOS, en onze opleidingssecretaresse, Desiree Jonckheer, erg dankbaar. 

Dank voor de kans dat jullie in mij hebben geplaatst en het vertrouwen dat jullie 

mij hebben gegeven.

Tante Evelyn, dank altijd voor uw warmte, uw adviezen en uw gastvrijheid. Ik ben 

vereerd dat u voor deze dag speciaal uit Curaçao voor me komt.

Tante Ina, bedankt voor uw altijd hartige steun bij de vele problemen die ik 

tegenkwam,en dat ik altijd bij u langs kon komen, zowel op Curaçao als in 

Nederland. Ik ben ook gedreven door de gebeurtenissen met oom Ernest. Het is 

een druppel op de gloeiende plaat, maar ik zal me blijven inzetten.

Prof. dr. A.J. Duits, Ashley, masha danki pa tur kos. Tur bia ku bo ta bini Groningen, 

nos ta por a papia. Sin bo bon konseho, lo mi no a solicita pa e trabou aki, i e buki 

aki lo no tei aworaki. Masha danki!

K.J. Vinck-Atwa en T. Atwa, beste Tam en Kel. Altijd heb je mij bij problemen kunnen 

helpen en ik ben je zeer dankbaar voor jullie gastvrijheid en de steun tijdens 

moeilijkere periodes.

Alan, Jessica, danki pa semper a kere den mi i ku bosnan semper a para tras di mi. 

Hopi trabou ma hinka den e proefschrift aki.

Uncle Hannsi, thank you for coming to the ceremony especially for me!

All the friends I made with salsa, especially of the sushi eating variant. Thank you for 

your help and support during some of the most difficult of times.
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Dad & Helga, thank you for everything. Dad, you always believed in me, even when 

I did not. It was back then at your home in Puerto Rico Dad, that I first entertained 

the idea of becoming a MD. It was a day that would change my conceptions and 

my destiny in a profound way. You helped me every way you could in order to 

achieve this, and you kept believing in me. Thank you for being a true believer!

Mi mama, masha danki pa tur e ayudo na kas tur bia ku ta tin mester. Danki ku bo 

a bini for di Korsou pa yudami verhuis bai Capelle. Sin bo ayudo lo mi no a logra.

Hans, hartelijk dank altijd voor elk keer dat ik moest verhuizen. Toen met de sleutel 

kwam u zelfs meteen naar Groningen, het werd allemaal erg gewaardeerd.

A. Knoop, beste Allart (Knoop). Onze vriendschap, ontstaan vanaf het moment 

dat ik naar Nederland kwam, heb ik altijd zeer gewaardeerd. Helemaal bijzonder 

was het toen je voor een jaar naar Curaçao ging en de Radulphus namens mij 

had afgemaakt. Fijn ook je weer tegen te komen in het Erasmus MC als collega’s. 

Bedankt dat je als para nimf wilt optreden vandaag.

N.W. Bissumbhar, beste Nandini (Shorty). We kennen elkaar ook al 17 jaren lang. 

We hebben dik en dun meegemaakt en altijd bleef jij, en bleven je ouders mij 

onvoorwaardelijk steunen. Als het was met kerst of met oud en nieuw dat ik alleen 

zou zijn, bij jullie was ik altijd welkom en werd dan ook met open armen en warmte 

ontvangen door jezelf, je broertje Jayant en je ouders Mila en Stanley. Het is niet 

meer dan logisch dat ik jou ook zou vragen om als een para nimf vandaag op te 

treden. Thanks Shorty!

Momm, thank you for all your help. Always when I visited you, the doors were wide 

open. I loved coming to see you every time I had the chance. Rest in peace.

Benchi, Ietje, unda ku bosnan por ta awe. Esaki ta pa bosnan! Danki ku bosnan 

a criami pa mi por a bira e homber ku mi ta awe. Bosnan a laga un luga bashi 

patras ku bosnan despedidida, ambos riba manera ku no tabata de bedoeling, i 

bosnan ta hasi falta tur dia di siman, tur siman di ana. Un hende semper ta biba si 

su nomber wordu recorda. Bosnan memoria ta biba akinan, den mi kurason. Boso 

nomber semper lo wordu korda dor di e buki aki! Sosega na pas.
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Dios omnipotente y eterno que nos has dado en la Beata María de San José un 

modelo de amor a los huérfanos y ancianos abandonados, haz que, siguiendo su 

ejemplo, reconozcamos en los pobres y marginados a tu hijo Jesucristo y logremos 

servirles con el mismo amor con que ella les sirvió.

Por Cristo Nuestro Señor,

Amen.
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