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DANKWOORD

Vele mensen hebben een bijdrage geleverd aan de verwezenlijking van dit 
proefschrift. De volgende wil ik met name noemen:

Prof. Dr. W.J. van Rooij, promotor, beste Willem Jan, als promotor van dit 
proefschrift was je de motor achter de ideeën en artikelen. Dank voor de 
jarenlange ondersteuning en de onuitputtelijke database.

Dr. M. Sluzewski, copromotor, beste Menno, “je moet het zelf willen” is je motto, 
en zo is het. Dank je voor je vele enthousiaste reacties en creaties voor de 
omslag.

Dr. C.B.L.M. Majoie, copromotor, beste Charles, dank voor je inzet bij de studies 
met de 3 Tesla MRI. Het was prettig om weer in het AMC te zijn en samen de 
plaatjes te beoordelen en bewonderen.

De overige leden van de Promotiecommissie, Prof.dr. F. Barkhof, Prof.dr. W.P. 
Vandertop, Prof.dr. G.J.E. Rinkel, Dr. Y.B. Roos, Dr. R. van den Berg wil ik 
bedanken voor de beoordeling van dit proefschrift.

D. Kallmes MD, PhD, dear Dave, thank you so much for the wonderful experience 
you offered me in your science lab. Those New Zealand white rabbits will always 
be in my memory!

Drs. C.A.H. Klazen en Drs. H.M.E. Quarles van Ufford, collega-onderzoekers en 
paranimfen, lieve Caroline en Jet, zonder jullie steun als mede-wetenschappers, 
collegae maar vooral als vriendinnen was ik allang ten onder gegaan! Op naar 
jullie boekje!

Vervolgens wil ik ook bedanken:

Dr. K.H. Schuur, Dr. P.N.M. Lohle, Dr. L.E.H. Lampmann, M.C. Schoemaker, 
A.J. Smeets, G.F.A.J.B. van Tilborg, overige leden van de maatschap radiologie 
Elisabeth Ziekenhuis Tilburg, dank voor jullie interesse, mentale steun en de 
mogelijkheid om naast de opleiding ook wetenschap te kunnen bedrijven.

Aelwyn Soepboer en Marieke Sprengers, mede-auteurs, dank voor jullie 
vriendschap en inzet.

De secretaresses van de afdeling radiologie EZ Tilburg, vooral Maud en Ineke, 
die vele mappen voor mij uit het archief hebben gevist.
Alle enthousiaste laboranten en de mede arts-assistenten van het EZ, het was 
fijn om met jullie samen te werken.
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Mijn maatschap radiologie van het VieCuri Medisch Centrum voor Noord-
Limburg: Harry, Nico, Hans, Jaap, Gé, Marcel, Arnout, Pieter, Frans, Heleen, 
Petra en Monique. Jullie gaven me het laatste zetje in de rug om mijn proefschrift 
af te ronden, dank jullie wel! Nu heb ik eindelijk tijd om mij volledig op Venlo te 
richten.

Manuëlla, jou zorg voor Eline geeft mij rust, ruimte en flexibiliteit. Dat had en heb 
ik nodig. Dank je wel!

Lieve Pap en Mam, dank voor jullie geloof, ongeloof, kritische blik en support!

Lieve Harry, dank je voor je goede zorgen deze laatste maanden, nu kan en zal 
ik er ook weer voor jou zijn. Eline en jij maken het leven een feest!
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