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Allereerst Aart bedankt voor de vier prachtig mooie jaren met jou als 

begeleider. We hebben lekker gediscussieerd en ruzie gemaakt, en veel 

gelachen. Ik heb in de afgelopen vier jaar meer geleerd dan tijdens heel mijn 

studie en dat is een grote verdienste die voor een groot deel op jouw conto 

mag worden bijgeschreven. Ik denk dat het voor jou ook wel een bijzondere 

ervaring was hoe twee zo verschillende personen zo goed kunnen samenw-

erken. Voor mij zeker. We blijven dat in de toekomst natuurlijk doen. Mooi 

om te zien hoe jij die anarchistische Z0 draaiende weet te houden en altijd 

klaar staat voor je AIO’s. Succes met alles!

Heren promotoren, Ed en Charles, bedankt voor jullie wetenschappelijke 

input, de snelle revisies en de leerzame discussies.  Geweldig hoe jullie in de 

laatste maanden mij zo goed hebben geholpen om mijn proefschrift op tijd af 

te krijgen. Veel dank daarvoor. 

 Joppe, het is nog niet helemaal af, maar we hebben een leuke samenw-

erking achter de rug die resulteerde in nieuwe technieken en veel data waar 

we nog een paar fraaie artikelen over kunnen schrijven. Gaat goed komen! 

Veel succes in jouw verdere carrière.  
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Henk, jouw idee over vortex kwantifi catie met behulp van multi-scale 

analyses is een mooi zijproject geworden van mijn promotiewerk. Aan onze 

samenwerking  heb ik veel plezier aan beleefd. Ook jouw grondige revisies 

hebben mijn artikelen fl ink verbeterd. Bedankt!

Mijn twee superstudenten Annetje en Wouter: Annetje, na nachtenlange 

scansessies, met de nodige spelletjes domino, hebben we drie artikelen uit 

onze data weten te slepen. Dat was zonder jouw hulp nooit gelukt, dus veel 

dank daarvoor. Je hebt het even geprobeerd in het bedrijfsleven, maar geluk-

kig doe jij nu ook gewoon weer promotie-onderzoek op de universiteit. Dat is 

toch een stuk leuker? Wouter, jij hebt in zeer korte tijd een wall shear stress 

berekeningsalgoritme in elkaar gedraaid dat de hele wereld wel zou willen 

gebruiken. Knap werk! Aart zag natuurlijk heel snel jouw kwaliteiten en heeft 

jou meteen een promotieplek aangeboden. Wij gaan nog veel samenwerken 

in de toekomst en ik zie je sowieso bij congressen. Beiden veel succes met 

jullie promotiewerk.

André en Martijn, met zijn drieën zijn we ongeveer tegelijk klaar met 

ons promotie-onderzoek. Wat een waanzinnige vier afgelopen jaren. Hoe 

moet dat nou op Z0 zonder ons? Veel succes met jullie post-doc plekken in 

Cambridge en Utrecht. 

Beste (semi-)kamergenoten Dennis, Bram, Jos, Jasper, Marieke, Joena, 

Anne, Elsmarieke, Martin, Anne-Marije, Sanne, Hyke en al die andere 

mensen die ik heb zien komen en gaan: bedankt voor de collegialiteit, gezel-

lige lunches en borrels. Zeg nou zelf, werken op Z0 is toch één groot feest? 

Allemaal succes met jullie verdere carrière.

Speciale dank voor Kevin en Matthan, wiens programmeerkwaliteiten en 

wetenschappelijk inzicht cruciaal zijn geweest voor de ontwikkeling van mijn 

tools. Zonder jullie was het niet gelukt. Paul, sorry als ik lichtelijk chagrijnig 

jouw kamer binnen kwam lopen, omdat ik weer eens niet kon printen, als 

de computer was gecrasht of andersoortig technisch malheur. Dank voor je 

geduld en hulp!

Beste Sandra & Raschel, bedankt voor alle scaninstructies, maar vooral 

voor jullie gezelligheid tijdens de congressen in Hawaii, Montréal en Stock-

holm. Wat hebben we gelachen! 

Sanna, Sandra en alle andere collega’s van Radiologie en Biomedical 

Engineering & Physics bedankt voor de prettige samenwerking.
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Mijn collaborators in Utrecht: Jaco, Fredy en Jeroen, hartelijk dank voor 

jullie bijdrage aan het mooie artikel. Rachel, jij timmert fl ink aan de weg in 

de aneurysma wereld. Heel veel succes daarmee en ik help je er graag bij.

Thanks to the fl owgroups of the University of California, the University 

of Wisconsin, George Mason University, Northwestern University, Philips, 

UMC Utrecht and the VU for giving me the opportunity to present my work 

at these institutions. A special thanks to Michael Markl and Alex Barker for 

offering me the post-doc job at Northwestern, I look forward to working with 

you in Chicago.  

Paranimf Rob, al 13 jaar beste maten en al die jaren veel meegemaakt. 

Ook sinds we geen stadsgenoten meer zijn, is dat niet veranderd. En ik ver-

trouw erop dat we ook de afstand Nederland-Amerika weten te overbruggen. 

Voor mij was het vanzelfsprekend om jouw homo universalis kwaliteiten in 

te schakelen voor de ontwerpen van dit proefschrift en dat vond jij gelukkig 

ook. Het ziet er fantastisch uit. Bedankt jongen, we blijven nog vele jaren 

samen doen wat we het best kunnen: gesprekken voeren op het hoogste en 

laagste niveau onder het genot van een pint.

Paranimf Niels, jij bent een mooie aanwinst voor de familie Groneschild. 

Slim en eigenwijs, net als de dochters van Theo. Als dat zo doorgaat, gaan wij 

samen nog veel tijd hebben om van de goeie dingen des levens te genieten.   

Net niet paranimf Pim, helaas is mijn promotie precies tegelijk gepland 

met die van Deliane, met het gevolg dat je bij mij niet kon paranimfen. 

Gelukkig kon ik dat bij jou wel en daar hebben we zoals altijd weer een 

gigantisch feest van gemaakt. Dat blijven we natuurlijk doen, ook op de 

congressen als grote en kleine Pim. 

Wat mij brengt tot de Heeren Lanistae, allen intelligente mannen met 

een gemiddelde lengte van 2 meter en een gemiddeld gewicht van 100 kilo. 

Zeven van die boys aan het ontbijt in het ouderlijk huis: mijn lieve moeder-

tje was zwaar onder de indruk! Eindhoven hebben we inmiddels (bijna) 

allemaal verlaten, maar we weten elkaar nog regelmatig te vinden om onze 

mooie tradities voort te zetten.

Graag wil ik alle vrienden in Amsterdam bedanken voor de broodnodige 

ontspanning tussen het werken door de afgelopen vier jaar: Koen & Nieke, 

Mischa & Anouk, Jasper & Ine, bedankt voor de gezelligheid tijdens (‘kook-

club’) etentjes en borrels. Sander, Jeroen, Maartje, Ai-Pin, Sanne, door jullie 

heb ik mijn nieuwe woonplaats beter leren kennen en allerlei fi jne restau-

rantjes en kroegjes ontdekt. Dank daarvoor!
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Theo & Mieke: het  is altijd heerlijk tot rust komen in het Epense of 

Tilburgse. Dank voor jullie oprechte interesse in mijn onderzoek en alle 

gezellige dagen, er zullen er nog vele volgen. Tess, dat geldt ook voor jou, 

samen met jou en Niels is het altijd goed toeven. 

Mijn broers Flip en Bil, vroeger knallende ruzie, nu drie hechte boys. 

Samen naar Lowlands, een potje kaarten of biertjes drinken bij wederzijdse 

vrienden. Dat zijn broers daar heb je wat aan. Jullie dames Judith en Maaike, 

jullie draaien al heel wat jaartjes mee in de familie van Ooij. Bedankt voor 

jullie interesse in mijn werk! Natuurlijk moet hier ook de laatste aanwinst 

van de familie van Ooij bedankt worden, mijn allerliefste nichtje Tess. Flip & 

Juud, zoals mijn zeer gewaardeerde zwager Mark zei: dat hebben jullie knap 

voor elkaar gevogeld! 

Niet omdat het moet, maar omdat het kan: Pa & Ma heel erg bedankt 

voor jullie onvoorwaardelijke steun tijdens mijn studie en promotie. L’enfant 

terrible is toch nog een heel eind gekomen!

Jos, wij hebben al veel avonturen meegemaakt de afgelopen 11 jaar, eens 

kijken wat dit nieuwe avontuur ons brengt!

Pim van Ooij, Amsterdam, augustus 2012. 
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