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Dankwoord
Aan het einde van dit proefschrift is een dankwoord op zijn plaats aan allen die een 
bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming ervan. Ik wil iedereen hiervoor 
van harte bedanken, maar een aantal mensen wil ik hieronder in het bijzonder 
noemen. 

Allereerst wil ik graag Prof. Dr. Rudi A.J.O. Dierckx, mijn promotor, bedanken voor het 
in mij gestelde vertrouwen, en de steun en begeleiding bij de totstandkoming van 
dit proefschrift.      

Dr. T.C. Kwee, mijn co-promotor, beste Thomas. Je hebt een sleutelrol gespeeld in 
het tot stand komen van dit proefschrift. Ik kan me nog goed herinneren toen ik 
voor het eerst bij je kwam voor een wetenschappelijk project. Op dat moment 
wist ik nog niet of ik bij de juiste deur had geklopt maar als snel raakte ik betrokken 
bij je wetenschappelijke inspiraties. Je gave om iemand op gang te helpen is 
bewonderenswaardig. In de afgelopen jaren heb ik veel van je geleerd en prettig 
met je samengewerkt. Hopelijk kunnen we dit in de toekomst voortzetten. 
Ontzettend bedankt voor je begeleiding.  

Dr. P.C. Jutte, mijn tweede co-promotor, beste Paul. Heel erg bedankt voor je 
bijdrage. Ondanks je drukke werkzaamheden in de kliniek heb je tijd gecreëerd 
en reageerde je snel met adequate opmerkingen en aanvullingen. Ik waardeer je 
kritische blik op de manuscripten.     

Drs. J. Overbosch, beste Jelle. Tijdens mijn opleiding radiologie hebben we een 
plezierige samenwerking gehad. Onze samenwerking voor dit proefschrift heb ik 
net zo plezierig ervaren. Dank je voor je bijdrage. 

Dr. A.W.J.M. Glaudemans, beste Andor. Dank je wel voor je bijdrage voor de studies 
waar de FDG-PET/CT beeldvorming werden gebruikt.

Dr. M. Wouthuyzen-Bakker, beste Marjan. Heel erg  bedankt voor je aanvullingen en 
opmerkingen. Je scherpe blik op het eerste gedeelte van dit proefschrift  was van 
groot belang. Ik waardeer je bijdrage. 

Dr. H.J.A. Adams, beste Hugo. Jij hebt ook tijd en energie gestoken in de artikelen die 
in dit proefschrift zijn opgenomen. Heel erg bedankt voor je bijdrage. 

Amelie Dammann. Beste Amelie, heel erg bedankt voor het destilleren van klinische 
gegevens uit Poliplus. Het was een heel karwei tussen al je examens, maar je 
bijdrage wordt erg gewaardeerd. Ik wens je veel succes met je opleiding. 
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Ik wil de leescommissie, bestaande uit Prof. dr. S.K. Bulstra, Prof. dr. C. van Kuijck,  
Prof. dr. K. Verstraete hierbij bedanken voor het lezen en beoordelen van mijn 
proefschrift. 

De opleiders van de afdeling radiologie, dr. J.C de Groot, Drs. A.M. van der Vliet,  
Prof. J. Pruim, dr. A.H. Brouwers heel erg bedankt voor al jullie moeite en energie die 
jullie hebben gestoken voor het creëren van een goed en veilig opleidingsklimaat.     

Alle stafleden en arts-assistenten van de afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde, 
heel erg bedankt voor de leerzame maar vooral ook de plezierige samenwerkingen. 

Mijn ouders, ik wil jullie heel erg bedanken voor alle steun die jullie mij hebben 
gegeven.   

Als laatste wil ik mijn echtgenote en mijn twee zoontjes bedanken, Lieve Esma, 
Bilal en Seyyid. Jullie zijn mijn bron van geluk en energie geweest in al die jaren.  
Dank jullie voor de steun en vertrouwen in mij.    
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Curriculum vitae
Ömer Kasalak was born in Izmir, Turkey, on April 18, 1978. He moved to The 
Netherlands with his family in 1980. He graduated from high school (Noorderpoort 
College Groningen, The Netherlands) in 1999. In 2001 he started studying medicine 
at Groningen University. After obtaining his medical degree in 2009 he worked 
at the emergency department of Ommelander Ziekenhuis in Winschoten for two 
years. In 2012 he started his residency in Radiology at the University Medical Center 
Groningen. In 2016 he started researching during his residency, which led to this 
thesis. On August 7 2018 he graduated as a radiologist. 
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