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�
�
Ik�ben�een�aantal�mensen�oprecht�heel�erg�dankbaar�voor�hun�bijdrage�aan�de�tot�stand�
koming�van�dit�proefschrift,�in�welke�vorm�dan�ook.�Tijdens�het�overgrote�deel�van�de�
afgelopen�vier�jaar�heb�ik�volop�kunnen�genieten,�wat�mede�mogelijk�gemaakt�is�door:�
�
Maurice.� Dankjewel� voor� je� begeleiding,� je� goede� ideeën� en� je� enthousiasme.� Ik� heb�
ontzettend�veel�van�je�geleerd�en�–�ook�al�deed�je�me�er�soms�aan�twijfelen�–�na�vier�
jaar�heb�ik�nog�steeds�bloed�onder�mijn�nagels�zitten�(Figuur�8.1)!�
�
Ton.� Heel� erg� bedankt� voor� dat� je� me� attendeerde� op� dit� onderzoek,� het� vertrouwen�
dat�je�in�me�had�en�natuurlijk�ook�jouw�begeleiding.�Je�was�een�van�de�eersten�die�mij�
liet�kennismaken�met�de�biomedische�optica,�en�daar�ben�ik�nog�steeds�blij�om.�
�
Dirk.� Bedankt� voor� al� je� goede� ideeën� bij� de� ontwikkeling� van� LCS� en� daar� omheen.�
Speciaal�voor�jou�een�flauwe�woordgrap:�mede�dankzij�jouw�bijdrage�hebben�we�er�zo’n�
coherent�geheel�van�kunnen�maken!�
�
Joke�Kok.�Ontzettend�bedankt�voor�je�bijdrage�aan�de�klinische�kant�van�dit�verhaal.�De�
samenwerking� met� de� neonatologie� verliep� altijd� soepel,� wat� natuurlijk� ook� mogelijk�
gemaakt� werd� door� de� inspanningen� van� Sabine� Beuger,� Debbie� Nuytemans� en� alle�
betrokken�verpleegkundigen�en�artsen.�Allemaal�bedankt!�
�
Rosaline,� Astrid,� Dagmar.� Ik� had� me� geen� betere� stagiaires� kunnen� wensen.� Bedankt�
voor�al�het�vroege�opstaan,�het�enthousiasme�en�de�zorgvuldigheid�waarmee�jullie�de�
patiëntmetingen� hebben� gedaan.� Het� was� erg� leuk� om� met� jullie� samen� te� werken.�
Jelmer.� Jij� was� natuurlijk� ook� een� geweldige� stagiair� en� collega.� Je� vertrek� blijft� een�
gemis.�
�
Niet�onbelangrijk:�alle�patiënten�van�de�neonatologie�die�deel�hebben�genomen�aan�de�
patiëntenstudie� en� hun� ouders.� Dankzij� jullie� zijn� we� weer� een� stapje� dichterbij� een�
beter�leven�voor�toekomstige�babies.�
Dat�geldt�natuurlijk�ook�voor�alle�anderen�die�(een�deel�van)�hun�lichaam�beschikbaar�
hebben�gesteld�aan�dit�onderzoek�–�dankjewel!�
�
Lieve� Bar,� Annie,� Merel,� Lida� –� laserbabes� –� bedankt� voor� de� enorme� gezelligheid� en�
afleiding�tijdens�en�na�het�werk.�Zonder�jullie�is�de�BEPH�maar�jurkloos.�Gelukkig�liggen�
er�nog�talloze�dagjes�Antwerpen/Sydney/...�in�de�toekomst!�
�
Duc!�Thank�you�for�feeding�me.�And�thank�you�for�breaking�the�silence�every�once�in�a�
while� with� candle� light� music� and� your� inspiring� views� on� Dutch/Vietnamese� culture.�
You�have�been�a�wonderful�roommate!�
�
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Nogmaals� Barbara� en� Rosaline!� Dankjewel� dat� jullie� de� zware� taak� van� het�
paranimfschap�op�jullie�hebben�genomen.�En�Bar,�dankjewel�voor�de�lasagne�–�ik�hoop�
niet�dat�ik�hem�terug�hoef�te�geven.�
�
Daarnaast� natuurlijk� alle� andere� collega’s� van� de� afdeling� Biomedical� Engineering� &�
Physics.�Bedankt�voor�alle�gezelligheid,�koffieautomaatgesprekken,�lunches,�uitjes�en�de�
momenten� waarop� jullie� meedachten� bij� dit� onderzoek.� Martijn,� ik� vind� het� onwijs�
gezellig�dat�we�voorlopig�nog�naast�elkaar�werken�en�Roy,�ik�hoop�dat�je�nog�even�door�
gaat�met�het�volgen�van�mij.�Vitali,�het�was�uitmuntend�om�het�licht�met�jou�te�mogen�
delen.�Rolf,�bedankt�voor�al� je� tips� rondom�de�afronding�van�een�promotie�en� Jeroen�
(damkampioen),�je�bent�inmiddels�een�verre�buur�maar�een�goede�vriend.�Angela,�het�
was�geweldig�om�met�jou�en�Annie�het�uitje�te�organiseren�en�Judith,�het�was�supergaaf�
om�samen�met�jou�te�zingen!�En�natuurlijk�iedereen�die�in�de�kelder�zit:�Edwin,�Gerda,�
Jasmin,� Annemieke� en� Saskia,� het� is� altijd� een� feestje� om� jullie� serene� oase� van� rust�
binnen�te�lopen�en�een�kopje�thee�te�drinken.�Martin�van�Gemert�en�Jeroen�Kalkman,�
jullie� ook� bedankt� voor� alle� adviezen� en� interesse� in� dit� onderzoek.� Tenslotte� Jetty:�
zonder�jou�achter�de�schermen�zouden�maar�weinig�van�ons�promoveren.�
�
Het�is�ook�ontzettend�fijn�om�af�en�toe�eens�niet�met�je�onderzoek�bezig�te�zijn.�Ik�wil�al�
mijn� (schoon)familie,� vriendinnen� en� vrienden� bedanken� voor� hun� steun,� interesse,�
wijze� woorden� en� bijdrage� aan� het� doen� van� dingen� die� hier� helemaal� niets� mee� te�
maken� hebben.� Lieve� Saskia,� Heleen,� Simone,� Marije,� Charlotte,� Ingeborg,� Renske,�
mannen+Ciska,� broers,� Afke,� veel� van� de� bovengenoemden� en� nog� meer�
ongenoemden:� ik� zou� nog� wel� een� heel� boek� vol� kunnen� schrijven� met� waar� ik� jullie�
allemaal�dankbaar�voor�ben.�
Papa� en� mama,� bedankt� voor� jullie� onvoorwaardelijke� steun� en� vertrouwen,� en� dat�
jullie�het�zo�leuk�vinden�wat�ik�doe.�
En�Ronald,�natuurlijk.�Met�jou�is�alles�sowieso�leuker.�
�
�
Nienke�




