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Dankwoord

DANKWOORD

Dit proefschrift niet tot stand zijn gekomen zonder de hulp van anderen. Ik wil iedereen 

die enige bijdrage heeft geleverd aan dit proefschrift hartelijk danken. Een dergelijk 

project kun je immers niet alleen laten slagen. Ik heb met veel plezier dit promotie 

onderzoek mogen doen op de afdeling Radiologie en ik kijk uit naar de komende jaren 

als arts-assistent in opleiding op deze afdeling. Ook het AMC als werkomgeving heeft 

in positieve zin bijgedragen aan de voltooiing van dit proefschrift. Het is prettig om 

onderzoek te kunnen doen in een research-minded omgeving waarin alle faciliteiten 

aanwezig zijn om een promotie traject tot een goed einde te brengen. Hieronder zal ik 

proberen zo volledig mogelijk iedereen te bedanken. 

Allereerst wil ik alle patiënten die als vrijwilliger hebben meegedaan aan een van 

mijn onderzoeksprojecten hartelijk danken. De bereidwilligheid van de patiënt om aan 

wetenschappelijk onderzoek mee te doen staat aan de basis van het slagen van elk 

onderzoek. Zonder u zou dit proefschrift niet bestaan hebben. 

Natuurlijk wil ik mijn promotor Prof. dr. J. Stoker hartelijk danken voor zijn begeleiding. 

Beste Jaap, wat is het prettig werken met iemand die zo begaan is met de Radiologische 

wetenschap. Jouw toewijding, discipline en kunde hebben in hoge mate bijgedragen aan 

het tot stand komen van dit proefschrift. De snelheid en nauwkeurigheid waarmee jij 

manuscripten nakijkt is bewonderenswaardig, zeker met de kennis dat ik niet je enige 

promovendus ben. Dit in combinatie met je toegankelijkheid en persoonlijke begeleiding 

maken je een geweldige promotor. 

Prof. dr. T.M. van Gulik, beste Thomas, dank dat je mijn promotor wilde zijn. In de loop 

van mijn promotie traject werden enkele onderzoeksprojecten gestart in samenwerking 

met de Experimentele Chirurgie. Dit bood voor zowel de afdeling Radiologie als de 

afdeling Chirurgie nieuwe mogelijkheden. Ik heb onze samenwerking als zeer prettig en 

leerzaam ervaren. Onze samenwerking gaf mij ook de kans om een kijkje te nemen in de 

wereld van experimenteel proefdier onderzoek. Ik hoop van harte dat na mijn promotie 

nieuwe gezamenlijke onderzoeksprojecten zullen worden opgestart.

Dr. ir. A.J. Nederveen, Beste Aart, dank voor je dagelijkse begeleiding als mijn co-

promotor. Jij hebt een cruciale rol gespeeld in het tot stand komen van dit proefschrift. 



205

Dankwoord

Jouw kennis van de MR fysica wist jij altijd rustig en duidelijk over te brengen, zodat ik 

precies wist wat ik aan het doen was. Ondanks mijn soms aanwezige ongeduldigheid wist 

jij mij telkens tot bezinning te laten komen en mij goed na te laten denken over elke stap 

in het onderzoeksproces. Jij hebt mij geleerd kritisch te zijn en te blijven ten aanzien van 

je eigen onderzoek. Bovendien heb je mij geleerd om zelf de MR scanner te bedienen 

zodat ik flexibel patiënten en proefdieren kon scannen. Onze samenwerking heb ik als 

zeer goed ervaren. Je bent een goede wetenschapper en begeleider, en ik wens je alle 

succes in je verdere wetenschappelijke carrière.

Prof. dr. P.L.M. Jansen, Beste Peter, hartelijk dank dat jij als mijn co-promotor kon 

voorzien in zeer nuttige en kundige adviezen ten aanzien van jouw vakgebied, de 

Hepatologie. Op het gebied van lever steatose heb jij mij laten inzien waaraan binnen de 

Hepatologie behoefte is, en hoe vervolgens de Radiologie op deze behoefte kan inspelen. 

Ik wilde je in het bijzonder danken voor de opzet die je hebt gegeven voor het starten 

van het bariatrische chirurgie project. Dit project heb ik als een van de leukste ervaren 

binnen mijn promotie traject. 

Prof. dr. J.S. Laméris, hoofd van de afdeling Radiologie van het AMC waar ik op dit 

moment met veel plezier de opleiding tot radioloog mag volgen, ik wil u danken voor het 

plaatsnemen in mijn promotie commissie.

De overige leden van mijn promotie-commissie; Prof. dr. U.H.W. Beuers, Prof. dr. E.J. 

van der Jagt, Prof. dr. A. de Roos, Prof. dr. E.S.G. Stroes en Dr. J.J. Prompers. 

Hartelijk dank dat u in mijn commissie wilde plaatsnemen.

Beste Hendrik, dank voor de goede samenwerking gedurende onze gezamenlijke 

projecten. Jouw bijdrage vormt een belangrijk gedeelte van mijn proefschrift. Bovendien 

ben je uiterst scherp qua kennis op je onderzoeksgebied. Ik heb het als zeer leuk 

ervaren om met de Experimentele Chirurgie samen te werken. Ratten scannen in de MRI 

gedurende de avonduren was gewoon leuk werk. Bovendien zijn er goede resultaten uit 

gekomen. Ook buiten het AMC kwamen we elkaar regelmatig tegen bij bedrijfshockey 

en de organisatie van het AMC hockeytoernooi. Zowel op de werkvloer als daarbuiten 

konden wij het goed vinden met elkaar. Veel succes met je eigen promotie en met de 

opleiding tot chirurg.
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Beste Tim, dank voor je enthousiasme en bijdrage aan dit proefschrift. Je hebt mij 

goede ideeën gegeven tijdens de opzet van mijn projecten. “The sky is the limit!”. Helaas 

werd onze samenwerking een stuk lastiger na je vertrek uit het AMC, maar zeker niet 

onmogelijk. Succes met het afronden van je eigen promotie.

Beste Edo, zonder jou was de gastric bypass studie nooit zo soepel verlopen. Jij was 

altijd bereid om me te helpen zonder daar eigenlijk wat terug voor te verwachten. 

Dankzij jou was het niet nodig om voor kleine zaken naar het Rijnstate ziekenhuis in 

Arnhem te komen. Onze samenwerking verliep erg soepel. Het is daarom ook niet meer 

dan logisch dat je medeauteur bent geworden van ons artikel. Heel veel succes met je 

eigen promotie, en de opleiding tot chirurg.

Ik wil alle medeauteurs van de artikelen die deel uit maken van dit proefschrift 

hartelijk danken voor hun tijd en bijdrage om de artikelen kritisch te beoordelen en hun 

commentaar te geven. Dit is zeer bevorderlijk voor de kwaliteit van de artikelen.

Verder wil ik alle laboranten, de mannen van de IT en de administratie bedanken 

voor hun hulp en inzet betreffende de logistieke zaken in gedurende mijn promotie 

traject. In het bijzonder de flexibiliteit van de MRI laboranten. Een extra bedankje voor 

Raschel en Sandra. Jullie aanwezigheid op de ISMRM in Canada en Hawaï werd door mij 

zeer gewaardeerd! Naast serieuze zaken een hele hoop lol!

Ik wil mijn stage student, Jack van der Woude, hartelijk danken voor zijn bijdrage 

aan een hoofdstuk 4 van dit proefschrift. Mede door zijn inzet was de kwaliteit van dit 

hoofdstuk voldoende geweest voor een publicatie in Radiology.

Stafleden van de afdeling Radiologie van het AMC, in het bijzonder de opleiders Dr. 

O.M. van Delden en Dr. A.M. Spijkerboer, veel dank voor jullie interesse in mijn 

onderzoek.

Collega arts-assistenten, veel dank voor jullie interesse in mijn onderzoek. Jullie 

zijn echt een leuke groep mensen om als collega’s te hebben, zowel op de werkvloer 

als daarbuiten! Voor mij ieder geval een belangrijke factor om met plezier de opleiding 

Radiologie te doen in AMC. En nu is het tijd voor een feestje! Moge er nog vele volgen....
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Ik wil alle onderzoekers, inclusief Shandra en Anneke, waar ik de afgelopen 4 jaar 

op G1 mee heb samen gewerkt bedanken voor alle nuttige tips en adviezen; Karin, 

Sebastiaan, Adrienne, Ayso, Christiaan, Roos, grote Marjolein, Sandra, Sanna, 

Manon, Joppe, Frank, Anneloes, Marije, Margriet, Franceline, kleine Marjolein, 

Thierry en Robbert. Vooral in de beginfase van je onderzoek is het prettig je door 

collega’s wat op weg geholpen wordt. Maar vooral wil ik jullie bedanken voor de 

nodige dosis afleiding en niet werk gerelateerde aspecten. De lunch, bakkies koffie, 

bedrijfshockey, promoties + de feestjes, vrijmibo’s, kerstdiners, congressen, grappen en 

grollen. Ofwel de zaken die het werk achter twee beeldschermen in een cubicle zonder 

raam wat aangenamer maken. Ik wens alle nieuwe onderzoekers die inmiddels gestart 

zijn veel succes met hun promotieonderzoek.

Ik wil al mijn Groningse en Apeldoornse vrienden bedanken voor hun interesse in 

mijn promotie onderzoek en vakgebied. Ik prijs mij gelukkig met zo’n breed sociaal 

netwerk. Ik vertel graag over het wel en wee van de medische wereld en de wetenschap. 

Ik vind het leuk om op al jullie vragen een zo goed mogelijk antwoord te geven. Een 

promotie onderzoek is wellicht niet zo concreet als het bedrijfsleven, maar ik hoop dat na 

het verschijnen van dit proefschrift en verdediging duidelijk is geworden wat die kleine 

dokter de afgelopen 4 jaar allemaal gedaan heeft en waarom hij toch zo vaak van die 

leuke tripjes naar het buitenland maakte....

Ik wil mijn paranimfen bedanken voor hun hulp rond mijn promotie:

Lieve Kirsten. Meer dan logisch dat jij als mijn enige zusje mijn paranimf zou zijn. Zeker 

omdat ik weet dat je trots op me bent en jij zelf ook altijd heel hard gewekt hebt om daar 

te komen waar je nu bent. Wat dat betreft delen we dezelfde voorgeschiedenis. Fijn dat 

je me ter zijde wil staan tijdens mijn promotie.  

Lieve Sandra, de tijd vliegt, maar we zijn inmiddels al lange tijd collega’s. Leuk om te 

zien dat je bijna 4 jaar verder al een heel gezin hebt rondlopen. Jouw relaxedheid ben ik 

jaloers op! Alles lijkt altijd zo soepel te lopen bij jou en stress is je nooit af te lezen, je 

promotie is daar een goed voorbeeld van. Bovendien ben je een hele stoere moeder en 

een toffe meid! Leuk dat we samen de opleiding zijn gestart en beide het enthousiasme 

over de opleidng delen. Super dat je me kon helpen als paranimf!

Mijn lieve schoonfamilie. Hartelijk dank voor jullie onaflatende interesse in mijn 

promotie onderzoek. Ik waardeer dat zeer. Ik mag mij gelukkig prijzen met jullie 

Brabantse gezelligheid, Bourgondische leefstijl en gezellige vakanties van de afgelopen 
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jaren. In het bijzonder wil ik Nicole bedanken voor al haar nuttige tips en hulp bij de lay-

out van dit proefschrift. Jouw hulp heeft mij heel veel tijd bespaard.

Lieve papa en mama. Wat ben ik blij dat ik in zo’n liefdevol nest terecht ben gekomen. 

Jullie hebben mij al van jongs af aan op alle denkbare gebieden gesteund, zodat ik alle 

vrijheid had om te worden wie ik nu ben. Ik weet dat jullie super trots op mij zijn, en 

ik weet niet of dit zonder jullie steun allemaal gelukt was. Tot op de dag van vandaag 

staan jullie onvoorwaardelijk voor mij klaar als ik jullie nodig heb, dat is een fijn gevoel. 

Jullie hebben mij verder een aantal zeer belangrijke eigenschappen mee gegeven, zoals 

doorzettingsvermogen en zelfdiscipline. Niet lullen maar poetsen, toch?! Maar ook op 

sociaal gebied heb ik veel van jullie mee gekregen, zoals genieten van het leven want je 

leeft immers maar een keer! Allemaal zaken die elke dag van pas komen in het leven. 

Dank voor de interesse en het vertrouwen dat jullie altijd in mij hebben gehad. 

Last, but certainly not the least! De liefde van mijn leven, Leonoor. Het proefschrift is 

af! Het ei is gelegd! Dat vier ik graag samen met jou. Bedankt dat jij er altijd voor mij 

bent en dank voor de interesse die je altijd in mij toont! Jij vult mij aan op gebieden waar 

ik juist wat minder ben, dus samen kunnen we de hele wereld aan. Je bent een topper, ik 

hou van je.




