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DankWoorD

In de afgelopen drieënhalf jaar als onderzoeker op de afdeling Radiologie in het AMC 

zijn mijn eerste stappen op de arbeidsmarkt gezet, een enkele bijbaan daar gelaten. 

Hoewel ik in het begin moest wennen aan de zelfstandigheid en het gebrek aan korte 

successen, heb ik altijd met veel plezier gewerkt. Ik wil iedereen bedanken die een 

aandeel hebben gehad in dit proefschrift, maar een aantal mensen in het bijzonder:

Allereerst wil ik graag alle patiënten bedanken die hebben deelgenomen aan de 

LOTUS studie. Zonder uw bereidheid om op zaterdagen soms het halve land door te 

reizen voor een 20 minuten durende MRI scan in het AMC of Academisch Ziekenhuis 

Maastricht, was deze studie niet haalbaar. Ik had mij geen betere patiënten populatie 

kunnen wensen, want een participatiegraad van bijna 75% is voor andere promovendi 

jaloersmakend hoog. Dank u wel!

Beste professor van rooij, lieve Willem Jan, dank je dat je mijn promotor wilde 

zijn. Als jouw laatste promovenda heb ik mogen profiteren van je enorme begeleid- en 

schrijfervaring (en een Ridder als promotor- wat een unicum!). Je hebt ongelofelijk veel 

tijd en energie in al mijn manuscripten gestoken, to-the-point en altijd zonder klagen. 

Ik heb veel van je geleerd, maar heb vooral ook hele leuke momenten mogen beleven 

met jou en Menno in het St. Elisabeth ziekenhuis en tijdens de COIL-meetings. Bedankt 

voor je lessen, strakke timemanagement en je humor. Met jou erbij lijkt promoveren 

niet eens zo’n opgave.

Mijn co-promotoren; beste charles, dank je wel dat je mij hebt aangenomen voor de 

uitvoer van jouw kindje, de LOTUS studie. Kiezen voor een vrouwelijke promovendus 

heeft als gevaar een mogelijke zwangerschap tijdens die relatief korte periode, en jij 

had de jackpot met wel twee zwangerschappen. Dank je voor je enorme geduld en 

begrip voor mij in mijn nieuwe rol als werkende moeder. Ik heb veel gehad aan je altijd 

snelle beoordelingen van scans, revisies van mijn manuscripten, je enthousiasme en 

nieuwe ideeën. Heel veel succes met de voortzetting van de LOTUS studie, waarin ik 

hoop nog een rol te mogen spelen. Lieve marieke, je hebt een groot aandeel gehad in 

de start van de LOTUS studie, wat ik direct kon overnemen. Ik vind het erg fijn dat je 

mijn co-promotor wilde zijn. Dank je voor de honderden scoreformulieren en het altijd 

klaarstaan voor mijn vragen, zowel op wetenschappelijk gebied als daarbuiten. Je hebt 
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me geïnspireerd door je gedrevenheid en je ogenschijnlijk moeiteloze combineren van 

je gezin met baan, wetenschap en een sociaal leven. Beste rené, dank je voor je aanwas 

van LOTUS patiënten uit het VUMC en LUMC. De inclusie van totaal 400 patiënten 

was er mede van afhankelijk. Je uitgebreide commentaar op mijn manuscripten was 

altijd zeer welkom en als pionier voor het intracerebrale gebruik van de ComboWire 

heb je die studie tot een groot succes gemaakt. 

 

De overige leden van mijn promotiecommissie; beste professoren J. stam, J. 

reekers, a. den heeten, W. vandertop, J. van overbeeke en dr. a. van der 

lugt, hartelijk dank dat u in mijn commissie wilde plaatsnemen. 

Beste professor rinkel, beste Gabriël, dank je voor je bereidheid bijna al mijn 

stukken snel en kritisch te reviseren. Je enorm kundige schrijven heeft ervoor gezorgd 

dat we alle artikelen snel geaccepteerd hebben kunnen krijgen. Beste birgitta en 

gérard, bedankt voor jullie snelle en vakkundige beoordelingen en jullie hulp bij 

het schrijven. Wim, heel veel dank voor het organiseren van de LOTUS studie in 

Maastricht, door jouw enorme tijdsinvestering is de inclusie ongelofelijk snel en 

probleemloos verlopen. Joanna, ik ben je zeer dankbaar voor je inzet voor de LOTUS 

studie in het UMCU en ben blij dat ik je heb leren kennen. Ik zie uit naar je promotie en 

natuurlijk jullie kindje!

Lieve sandra en raschel, heel veel dank voor jullie ontelbare zaterdagen scannen. 

Soms was het lastig plannen met patiënten uit 7 centra, en nooit hebben jullie daar een 

probleem van gemaakt. Heel bijzonder hoe jullie voor alle studies zo enorm je best doen 

om ze te laten slagen. Peggy, bedankt voor de planning van patiënten. Fysici; beste 
aart, Pim en andré bedankt voor jullie collegialiteit en goede samenwerking!

Mijn paranimfen; sanna, mijn roomy, dank je wel dat je zo’n leuk mens bent. Ik heb 

veel aan je gehad als collega en vriendin. Dank je dat je mijn paranimf wilde zijn! Ik zie 

uit naar nog 5 jaar met je samenwerken. En lief zusje, lieve Debbie, ik vind het heel 

bijzonder dat je mijn paranimf bent. Ik ben trots op onze band en altijd onder de indruk 

van je gedrevenheid en passie voor je werk. Ik hoop dat we ooit nog eens samen kunnen 

werken.

Collega’s; dank je wel Joppe, voor je lach, vriendschap, waardevolle koffie-uurtjes 

en je optimisme. Veel succes met de rest van je studie! manon, dank je dat je in de 
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laatste periode lief en leed met me deelde op 229. En andere medeonderzoekers, lieve 

karin, adrienne, ayso, chris, Jochem, roos, frank, marije, margriet, 

anneloes, francelien, marjolein, thierry en robert, dankzij jullie collegialiteit 

en gezelligheid is het dragelijk om jaar in jaar uit achter de computer te zitten. Ik mis 

het cublicle-leven nu al! 

Lieve ouders, bedankt voor jullie steun en liefde. Altijd staan jullie voor Michiel, 

Debbie en mij klaar en zijn jullie op de hoogte van alles in ons leven. Jullie betrokken 

rol als opa en oma met de vele dagen oppassen hebben het voor mij makkelijk gemaakt 

weer aan het werk te gaan. 

marc, mijn liefde, ik mag mij sinds een jaar met trots jouw vrouw noemen, en 

samen met de geboorte van onze twee mannetjes zijn dat de mooiste gebeurtenissen 

gedurende mijn promotieonderzoek. Ik kan ontzettend veel leren van jouw creativiteit 

en passie voor je werk. Dank je voor je liefde, je humor, je energie, begrip en natuurlijk 

Willem en Ted. 
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