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Dankwoord 
De afgelopen vier jaar ben ik met plezier werkzaam geweest als arts-onderzoeker op de 
afdeling Radiologie van het AMC. Dit heeft geresulteerd in de totstandkoming van dit 
proefschrift. Zonder de inzet van een groot aantal mensen was dit niet mogelijk geweest. 
Daarom wil ik iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de inhoud van dit 
proefschrift en in het bijzonder de mensen hieronder.  
 
Allereerst wil ik graag alle patiënten en gezonde vrijwilligers danken die hebben 
deelgenomen aan de hier beschreven studies.  
 
Prof. Dr. Majoie, beste Charles, dank dat je mij vier jaar geleden, hebt voorgesteld als 
kandidaat voor dit onderzoekstraject, een blijk van vertrouwen. Met veel plezier heb ik de 
afgelopen jaren met je samengewerkt. Ik heb veel gehad aan je talloze onderzoeksideeën 
en je uitmuntende kennis op het gebied van de neuroradiologie. Ik was dan ook trots toen 
begin dit jaar jouw welverdiende benoeming tot hoogleraar bekend werd gemaakt. Het is 
een goed vooruitzicht om onze samenwerking de komende jaren te kunnen voortzetten.  
 
Dr. Ir. Nederveen, beste Aart, dank dat je mij vier jaar geleden hebt aangenomen voor 
dit project, een van de eerste projecten die jij als copromotor hebt opgezet. Tijdens mijn 
sollicitatiegesprek vroeg je mij waarom ik dacht dat ik slim genoeg zou zijn voor dit 
traject, een moeilijke vraag. Hopelijk heb ik je kunnen overtuigen. Of het inderdaad gelukt 
is om een brug te slaan tussen de techniek en de kliniek is aan jou en Charles. Toch hoop 
ik dat dit boekje een bewijs is van de mogelijkheden. Ik heb grote bewondering voor de 
onderzoekseenheid die jij in vliegende vaart hebt opgericht rond de 3 Tesla MRI. Jouw 
enthousiasme voor de wetenschap is hierin cruciaal geweest. Dank voor je vertrouwen, je 
inzet om mijn kennis van de MR fysica te vergroten en dank voor je begrip, voor mijn 
situatie als jonge moeder.  
 
Dr. Ir. Van Osch, beste Thijs, bedankt voor je altijd goede en kritische beoordeling van 
mijn onderzoeksprojecten. Dank voor je adviezen bij het analyseren van de data en het 
schrijven van de manuscripten. Dankzij jou kunnen we in het AMC gebruik maken van 
pseudo-continuous ASL. Je enthousiasme, doortastendheid en humor hebben eindeloze 
review processen dragelijk en matige ISMRM presentaties op het laatste moment tot een 
succes gemaakt. Dank dat je mijn copromotor wilde zijn.  
 
De overige leden van mijn promotiecommissie: Prof. Dr. Mali, Prof. Dr. van der Lugt en 
Dr. Reneman, van de afdelingen Radiologie van het UMC Utrecht, het Erasmus MC 
Rotterdam en het AMC Amsterdam en Prof. Dr. Booij, Prof. Dr. Stroes en Prof. Dr. van 

Bavel van de afdelingen Nucleaire Geneeskunde, Interne & Vasculaire geneeskunde en 
Biomedical Engeneering & Physics van het AMC Amsterdam, dank dat u in mijn commissie 
wilde plaatsnemen. 
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Beste Dr. Hendrikse, beste Jeroen, dank voor je bereidheid om veel van mijn stukken 
snel en kritisch te reviseren. En in het bijzonder dank voor de zonnige zaterdagen waarop 
jij samen met een aantal andere MRI liefhebbers (Reinoud, Wouter, Dennis, Thijs en 
ondergetekende) het hele land hebt doorkruist, om de multicenter ASL studies mogelijk te 
maken. Alle betrokkenen bedankt.  
 
Beste Dr. Fijnvandraat, beste Karin, dank voor je inzet voor onze gezamenlijke studie 
naar het gebruik van ASL bij kinderen met sikkelcel ziekte.  
 
Beste Prof. Dr. van Rooij, dank voor de goede samenwerking. Uw adviezen met 
betrekking tot het manuscript hebben er vast voor gezorgd dat het snel werd 
geaccepteerd voor publicatie.  
 
Beste Dr. van den Berg, beste René, dank voor je hulp met het scoren voor en bij het 
opschrijven van onze studie naar hersendoorbloeding na therapeutische occlusie van de 
arteria carotis interna. 
 
Beste Prof. Dr. Stoker, dank voor de grondige feedback op het werk van alle 
onderzoekers tijdens het werkoverleg en voor het goede onderzoeksklimaat wat op onze 
afdeling heerst. Het researchbureau, onder de bezielende leiding van Shandra Bipat en 
Anneke Heutinck, dank voor jullie werk voor de onderzoekers.  
 
Lieve Sandra en Raschel, dank voor de zaterdagen scannen, voor jullie kennis op MRI 
gebied en voor jullie hulp bij het inplannen van patiënten. Zonder jullie waren de ISMRM in 
Hawaï en Canada een stuk minder leuk geweest. Een cocktail aan de Pacific kon na een 
dag hard werken heel verfrissend zijn en jullie peptalks aan de vooravond van een 
presentatie in een veel te grote zaal, deden wonderen. Dank voor jullie inzet om niet 
alleen mijn studie, maar ook de studies van andere onderzoekers in het AMC, tot een 
succes te brengen. Ik hoop jullie nog veel tegen te komen tijdens de komende jaren.  
Ook alle andere MRI laboranten met wie ik heb mogen samenwerken, bedankt.  
 
Lieve paranimfen, bedankt voor jullie vriendschap en voor het paranimfen. Sandra, 
waarde kamergenoot, dank je wel dat je zo’n toffe, gezellige en zorgzame collega bent. Jij 
maakte het onderzoeksleven leuk. Hoe jij binnen drieënhalf jaar en ogenschijnlijk zonder 
moeite twee prachtige kinderen en een proefschrift op de wereld wist te zetten, blijft voor 
mij een raadsel. Ik kijk ernaar uit weer met je samen te werken. Daphne, lief 
vriendinnetje, wat hebben we al veel meegemaakt. Daarom vind ik het extra bijzonder dat 
jij naast me staat tijdens de verdediging van mijn proefschrift. Dank voor alle goede 
momenten, je interesse en inlevingsvermogen.  
 
Collega onderzoekers; dank je wel Roos, steun en toeverlaat tijdens een groot deel van 
mijn onderzoeksperiode. Jammer dat ik je hier moet missen maar je wordt zeker een goed 
chirurg. Jouw efficiëntie en doorzettingsvermogen hebben mij geïnspireerd tijdens 
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donkerder onderzoeksdagen. Datzelfde geldt overigens voor Marjolein, jouw precisie en 
gedrevenheid mogen een voorbeeld zijn voor velen, en voor Adrienne, wat een prestatie 
om na de nodige tegenslagen én tijdens je opleiding, zo’n prachtig boekje te schrijven. Alle 
drie dank voor jullie vriendschap en de vele gezellige avondjes. Marije, Manon, 

Anneloes, Franceline, Marjolein, Jochem en Joppe, dank jullie wel dat jullie tijdens 
mijn laatste periode als onderzoeker lief en leed met mij deelden, succes met jullie 
verdere werkzaamheden als onderzoeker of assistent. En alle andere medeonderzoekers, 
Karin, Ayso, Frank, Chris, Robert, Thierry, Jurgen, Jeroen, Margriet, André, 

Elsmarieke en Anne dank voor de goede sfeer en de gezellige koffiemomenten. Henk-

Jan, succes met de voortzetting van het ASL onderzoek binnen het AMC. Marieke, dank 
voor de prettige samenwerking aan ons ecstasy stuk. Dennis, Pim, Paul, Matthan en 
Wouter, dank voor jullie technische ondersteuning -als ik mij weer eens verslikte in een 
formule of een matlab script- en dank voor het waardevolle commentaar op mijn stukken.  
 
En buiten het AMC zijn er nog vele anderen die tijdens mijn promotietijd erg belangrijk 
voor mij zijn geweest. Lieve familie en vrienden, dames van MX en van Mimiek, dank 
voor alle gezelligheid en waardevolle, ontspannen momenten van de afgelopen jaren. 
Lieve Henk en Mint, dank dat jullie zulke fijne schoonouders zijn. Samen met papa en 
mama vervullen jullie een hele dierbare rol als grootouders voor Floris waardoor het voor 
mij makkelijker is om aan het werk te zijn. Maarten en Éliane, als tweelingbroer van 
Hendrik en schone zus, zijn jullie heel bijzonder voor ons en voor kleine Floris. Samen 
vormen jullie altijd een warm adres en gelukkig voorlopig vlakbij. Susanne en Remco, 
dank voor de gezellige momenten samen. 
 
Lieve ouders, jullie hebben mij geleerd om door te zetten en te vertrouwen op mijn eigen 
kunnen. Zonder jullie liefde, veelzijdigheid en creativiteit had ik dit niet kunnen bereiken. 
Lieve Mama, dank voor de stabiele basis die jij mij hebt gegeven en dank voor je 
vertrouwen in mij. Dank ook voor je goede zorgen voor Floris. Lieve Papa, dank voor het 
grote voorbeeld dat jij voor me bent geweest. Ik ben trots op wat je hebt bereikt en het 
was bijzonder om samen met jou in het AMC te werken. Nu deze tijd voorbij is, vind ik het 
extra leuk dat je zoveel tijd met Floris doorbrengt. 
 
Lieve Hendrik, liefde van mijn leven, dank je voor je steun en voor alle bemoedigende 
woorden in de afgelopen vier jaar. Jouw enthousiasme en passie voor het leven maken het 
samenzijn met jou een feest. De geboorte van Floris, ons gouden ventje, is het mooiste 
wat ons is overkomen. Lieve kleine Fje, als ik de wondere wereld door jouw grote bruine 
kinderogen bekijk, kan de tijd opeens stilstaan. Dank jullie voor jullie onvoorwaardelijke 
liefde. Wat is het fijn dat jullie er zijn. Ik hou van jullie. Lief nieuw klein wonder, we 
kunnen niet wachten op het moment dat je bij ons zal zijn. 




