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DankwoorD

Het is zo ver, het proefschrift is af. Hoe is me dit eigenlijk gelukt? Het schrijven 
gaat me niet gemakkelijk af en het onderwerp is heel wat natuurkundiger dan mijn 
opleiding was. Het antwoord ligt in goede begeleiding en hulp van heel wat mensen. 
Hierbij wil ik iedereen bedanken die aan dit proefschrift heeft bijgedragen. Een 
aantal mensen wil ik in het bijzonder bedanken en noem ik hieronder.

Als eerste mijn twee dagelijkse begeleiders, Henk Venema en Geert Streekstra. 
Henk, van jou heb ik geleerd dat er ‘geen magie bij kan zitten’. Met jouw hulp 
waren verrassende uitkomsten uit experimenten te verklaren en waren fouten snel 
gevonden. Marcel van Straten heeft het al eens gezegd, maar je bent gewoon goud 
waard. Geert, maar al te vaak wist jij in een concept artikel aan te wijzen waar de 
tekst onduidelijk werd. Ook al hadden Henk en ik een reden voor elk woord en 
elke bijzin, als we jou als lezer verloren, dan was het duidelijk dat we weer aan de 
slag moesten. Bart Carelsen heeft het al eens geschreven, met jou erbij heb je een 
ijzersterk team. Ik heb ook goede herinneringen aan onze reizen naar de RSNA 
in Chicago. 

Mijn promotoren Kees Grimbergen en Ard den Heeten. De voortgangs- 
besprekingen met jullie brachten altijd nieuwe inspiratie en zorgden voor het 
nodige overzicht van het onderzoek. Kees, je las mijn artikelen altijd met grote 
precisie en hebt gezorgd voor de goede randvoorwaarden om onderzoek te kunnen 
doen. Ard, je bent altijd vol met nieuwe ideeën. Ondanks dat we de voordelen van 
het door jou gepropageerde ‘blinking’ niet hebben kunnen onderzoeken, ben ik blij 
dat we er een goede toepassing voor hebben gevonden in het laatste hoofdstuk. Ik 
wens jullie veel succes met jullie gezamenlijke onderneming in de mammografie.

Charles Majoie, als een promovendus een derde co-promoter kon hebben dan 
was jij dit vast bij mij geweest. Met klinische vragen kon ik altijd bij je terecht en je 
wilt aan alles meewerken. Ik, op mijn beurt, heb jou gelukkig ook kunnen helpen 
met een aantal van jouw projecten. Hoeveel projecten kan jij tegelijkertijd aan? 
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De promotiecommissie: Prof. dr. M.B. van Herk, Marcel bedankt voor al jouw 
kritische vragen tijdens de maandagochtendsessies, je hield ons scherp. Dr. ir. 
M. van Straten, Marcel, jouw matchings-software vormt de basis van bijna alle 
methoden uit dit proefschrift. Door jou heb ik een goede start kunnen maken. 
Prof. dr. W.J. Niessen, prof. dr. ir. L.J. van Vliet, prof. dr. J.A. Reekers en dr. F. 
M. Vos hartelijk dank voor jullie interesse in mijn onderzoek en dat jullie willen 
opponeren.

Mijn kamergenoten Remmet Jonges en Bart Carelsen. Remmet, ik mis je 
gezelschap en onze discussies, vooral in de ochtend. We begonnen de dag altijd 
vroeg samen met koffie en dan kletsten we heel wat af. Ik hoop nog eens mee 
te maken dat de 2D-3D (of is het toch 3D-2D?) matching klinisch gebruikt gaat 
worden. Bart, je hebt mijn muziekkennis (smaak?) zeker doen verbreden. We 
hebben veel plezier gehad, o.a. op Berder, en niet te vergeten op de borrels in Café 
83. Ik wens jou, je vrouw en je kinderschare veel plezier in Amerika.

De pols-groep, Iwan Dobbe, Martijn van de Giessen, Mahyar Foumani, 
Simon Strackee, Natallia Dvinskikh en Shixin Song, wil ik bedanken voor alle 
gezelligheid. Ik was wel eens jaloers op jullie gezamenlijke project. Dat zullen 
jullie wel weten want ik dacht graag met jullie mee, of moet ik zeggen ‘bemoeide 
me er tegenaan’? Ik leende jullie maar al te graag even mijn hand voor een CT, 
3-DRX,of MRI scan (gelukkig niet het Cryomicrotoom!) in ruil voor de lekkere 
NWO-etentjes. Ik wens jullie veel succes in de afronding van jullie projecten.

De afdeling radiologie ben ik ook veel dank verschuldigd. Verscheidende 
mensen hebben aan studies meegewerkt door scans te beoordelen of door te 
adviseren. Marianne van Walderveen en Leonard van Boven; zijn jullie, net als 
ik, ook de tel kwijt geraakt bij de revisies van het CTV stuk? Gelukkig wint de 
aanhouder. Marieke Romijn, Marieke Sprengers en Jeroen van Rijn bedankt voor 
jullie hulp aan het aneurysma stuk. Ik ben nog steeds onder de indruk van het 
grote aantal patiënten (en werk) die er in zitten. René van den Berg, het spijt me 
dat ik niet voor elkaar heb gekregen dat je die tweede scoringsronde in Barcelona 
mocht doen. Ludo Beenen, je zit vol met goede ideeën, jammer dat het niet gelukt 
is om nog samen iets te schrijven. Sandra Ferns, Joppe Schneiders en Pim van 
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Ooij succes met de Heroica en Unica studies. Verder wil ik nog alle laboranten 
bedanken voor hun medewerking en geduld als ik de CT weer eens nodig had. Martin 
Poulus, Marloes Thomassen-de Graaf, Robert Jongejan, Dominique Kauffman en 
Anieke Eikelenboom, jullie zorgden altijd voor een leuke sfeer bij de CTs.

Ook de heren van de ICT ben ik dankbaar, Jean-Paul Geerets, Martin 
Schrijnders, en Jan Wolters, sorry dat ik het PACS wel eens vervuilde. Jeroen Snel 
wil ik bedanken voor alle hulp bij het ontwikkelen van de MMBE server en Paul 
Groot wil ik succes wensen met het toekomstige onderhoud.

De medewerkers van de MTO (tegenwoordig MIO) wil ik ook bedanken. Ron 
van Driel, Morgan Shehata en Frits de Vries, jullie hebben erg je best gedaan om 
mij te voorzien van de benodigde fantomen. Ik hoop dat de rust ondertussen is 
teruggekeerd op de werkvloer na de reorganisatie, zodat jullie weer plezier in jullie 
werk kunnen krijgen. 

Terug naar de mensen van de afdeling Biomedical Engineering & Physics. 
Deze is gegroeid door de fusie met het Lasercentrum en te groot geworden om 
bij iedereen stil te kunnen staan. We hebben heel wat lunches, borrels en feestjes 
gedeeld en ik vond het erg gezellig de afgelopen jaren. Naast de verschillen tussen 
de aandachtsgebieden op de afdeling bestaan er ook raakvlakken. Ik heb het 
leuk gevonden om mee te werken aan de druk- en flowmetingen in aneurysma’s. 
Jos Spaan en Maria Siebes, bedankt voor dit kijkje in de keuken. Ed van Bavel 
bedankt voor het leuke uitstapje naar Barcelona. Ik heb Arjan daar onlangs nog 
eens opgezocht en ik kan je aanraden om er nog meer studenten naar toe te sturen. 
Verder wil ik Robert Numan, Jetty Stam, René ter Wee, Pepijn van Horssen en 
Jeroen van den Wijngaarden nog bedanken voor de broodnodige sociale afleiding.

Wat verder weg zijn er ook mensen in Rotterdam die ik wil bedanken. Tijdens 
mijn afstudeeronderzoek heb ik begeleiding gehad van Rik Stokking, Erik 
Meijering, Aad van der Lugt en Cecile de Monyé. Ik vind het leuk dat ons artikel 
over VAMPIRE zo goed in dit proefschrift past. Iemand die ik hier ook wil noemen 
is Karin Bol, ik heb jou mogen begeleiden tijdens je stage in het AMC. Ik wens je 
veel succes met je promotieonderzoek in Rotterdam.
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Even further away there are some more people that I would like to thank. 
Alejandro Frangi, Arjan Geers, Catalina Tobon-Gomez and Hrvoje Bogunovic, I 
enjoyed visiting you in Barcelona and working with you. Luca Antiga, thank you 
very much for your software en your quick response on emails.

Vanaf mijn studie Medische Informatiekunde heb ik heel wat jaren in het AMC 
mogen rondlopen. Het was leuk om als promovendus onderwijs te mogen geven. 
Ik wens de MIK nog heel wat jaren en (meer) studenten toe. Twee docenten wil ik 
in het bijzonder nog noemen, Baas Louter en Oscar Estévez, bedankt voor jullie 
enthousiaste onderwijs en jullie interesse tijdens mijn promotie onderzoek.

Mijn vrienden Bart van der Zanden, Remko van der Togt en Marion Verduijn 
wil ook bedanken. Een goede vriendschap, dezelfde studie, allemaal in het 
onderzoek, maar wel andere richtingen, bijzonder! Bart en Remko, leuk dat jullie 
mijn paranimfen willen zijn.

Als laatste wil ik ook mijn familie en schoonfamilie bedanken voor alle steun 
en interesse. Anna en Britta, ik bof maar met jullie!


