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DANKWOORD

DANKWOORD
Met heel veel plezier heb ik de afgelopen jaren aan dit proefschrift gewerkt. Het was een 

periode waarin ik veel geleerd heb en de uitdagingen vrijwel onbeperkt waren: immers, deze 

bepaal je tijdens een promotieonderzoek grotendeels zelf.

Graag wil ik mijn promotor Prof. Dr. J. Stoker als eerste bedanken. Beste Jaap, ik kijk terug op een 

periode waarin ik onder jouw leiding voor mijn gevoel grotendeels mijn eigen gang kon gaan: zowel 

ten aanzien van het opzetten van studies, het aangaan van samenwerking met andere afdelingen, 

als ook het volgen van extra cursussen zoals bijvoorbeeld de MRI fysica cursus in Utrecht. Ik ben blij 

dat ik veel congressen heb kunnen bezoeken, daar kwam ik altijd met driedubbel enthousiasme, 

nieuwe ideeën en een kritischer blik van terug. Je realiseert je dan ineens dat je al het werk achter 

je pc in een van daglicht verstoken cubicle ook echt ergens voor doet. En natuurlijk was er zonder 

jouw goedkeuring niets terecht gekomen van het plan van Thomas en mij om halverwege het 

promotietraject een wereldreis te gaan maken! De ideeën moeten nog concreet vorm krijgen, maar 

wie weet staat er nog meer wetenschappelijks op stapel voor de komende jaren.

Promotor Prof. Dr. P.L.M. Jansen, hartelijk dank voor uw kritische kijk op mijn onderzoek 

vanuit de hepatologie. Ik vind het leuk om te zien hoe Fibroscan de afgelopen jaren een niet 

meer weg te denken plek in de dagelijkse praktijk op de hepatologiepoli heeft gekregen. 

Dan mijn co-promotoren Dr. S. Bipat en Dr. ir. A.J. Nederveen. Beste Shandra, voor mij ben 

je een statistisch wonder met een razendsnel analytisch denkvermogen, en een onmisbare 

schakel in het geheel. Het beste voorbeeld is het paper waar niemand heil in zag, wat we 

door een slimme statistische invalshoek toch in Radiology gepubliceerd hebben gekregen. 

Daarnaast kom ik nog altijd graag af en toe bij je ‘onderduiken’ in je cubicle om meteen de 

laatste ontwikkelingen op diverse gebieden door te spreken. Beste Aart, wat ik zeer in je 

waardeer is dat je nooit problemen, maar juist altijd oplossingen ziet. Dat gaf me de afgelopen 

jaren op verschillende momenten weer net dat beetje extra vertrouwen dat alles vanzelf wel 

op z’n pootjes terecht zou komen. Ik denk dat het een ideale strategie is voor het combineren 

van je drukke gezinsleven met het draaiende houden van de 3T MRI, het begeleiden van talloze 

post-docs en onderzoekers en nog zoveel meer. Ik heb daar veel bewondering voor!

Uiteraard wil ik Dr. ir. L. ter Beek, Prof. dr. U.H.W. Beuers, Prof. dr. O.M. van Delden, Dr. R.J. de 

Knegt, Prof. dr. J.S. Laméris, Prof. dr. A. de Roos en Dr. J. Verheij hartelijk danken voor de kritische 

beoordeling van dit proefschrift en de bereidheid om zitting te nemen in de promotiecommissie. 

Als radiologieafdeling ben je altijd afhankelijk van andere afdelingen om studies met patiënten 

uit te kunnen voeren. Ik wil daarom de volgende afdelingen en personen bedanken voor de 

samenwerking: Allereest de afdeling leverziekten van het AMC waar Annikki de Niet en later 

ook Louis Jansen mij van het overgrote deel van de patiënten uit de MRE-Fibroscan studie 

hebben voorzien. Daarnaast de afdeling leverziekten van het OLVG, Erasmus MC en VUmc, 

waarbij ik terugkijk op een prettige samenwerking met Dr. L.C. Baak, Dr. R.J. de Knegt, Dr. 

C.M.J. van Nieuwkerk en Dhr. T. van der Meijden. Voor de uitvoering van het Gaucher project 

wil ik Prof. Dr. C.E.M. Hollak en Laura van Dussen hartelijk danken. Laura, over een paar weken 

ook jouw promotie, alvast heel veel succes gewenst! Martine Regenboog, wat leuk dat jij nu 
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het vervolg op de Gaucher pilot studie gaat uitvoeren. Ik heb er alle vertrouwen in dat er hele 

mooie resultaten uit gaan komen. 

Half of the work presented in this thesis would not have been possible without the collaboration 

with Ralph Sinkus’ group in Beaujon Hôpital, Paris, France. A special thanks to both Ralph Sinkus 

and Philippe Garteiser for their enthousiasm and for their time spent on the AMC projects both 

here in Amsterdam and while we visited you in Paris. 

Hartelijk dank aan alle mede-auteurs voor een ieders bijdrage aan de totstandkoming van de 

verschillende papers. Valeksa Terpstra en Joanne Verheij, dank voor het herbeoordelen alle 

leverbiopten. Jullie double-read was van grote waarde. Jochem van Werven, ik heb het stokje op 

het gebied van lever-imaging onderzoek van jou overgenomen. Dank voor het wegwijs maken 

in de wereld van het onderzoek in mijn eerste maanden als onderzoeker. Bart Koot, ik kijk terug 

op een prettige samenwerking bij het Heideheuvel project en bij het analyseren en beschrijven 

van de resultaten die uit dit project voortvloeiden. Erik Akkerman, bij steatose en fibrose hield 

het niet op: ik weet nu ook hoe ik ijzer in de lever met MRI kan afbeelden en kwantificeren. 

Paul Groot, hartelijk dank voor de bijdrage aan het reproduceerbaarheids paper in de vorm van 

een voor mij vrij ingewikkeld Matlab script. Leon Ter Beek, hartelijk dank voor je (meermaals) 

geduldige uitleg over de onderliggende fysica van de MRE techniek. Annikki de Niet, niet alleen 

ging de samenwerking perfect, het was ook altijd erg gezellig! Alle goeds bij de oogheelkunde 

gewenst, en natuurlijk met jullie – op moment van schrijven nog aanstaande – spruit.

Dan alle collegae. Allereerst de collega’s van de onderzoeksafdeling op G1 en Z0, in de loop der 

jaren zijn er zovelen gekomen en ook weer gegaan, ik noem daarom uit veiligheidsoverwegingen 

niet iedereen bij naam. Wat was het fijn om niet alleen te hoeven ploeteren, ik heb aan ieder 

van jullie in verschillende fases van de onderzoekstijd veel gehad. Zowel wetenschappelijk, 

statistisch, software-technisch als ook gewoon voor de gezelligheid. Dank ook aan de 

secretaresses van de onderzoeksafdeling en aan de ondersteuning vanuit het researchbureau. 

G1-matties: wat leuk dat we elkaar nog regelmatig blijven zien nu een groot deel van ons niet 

meer in het AMC werkzaam is. En natuurlijk niet te vergeten mijn nieuwe collega’s: alle arts-

assistenten Radiologie in het AMC. Op dezelfde afdeling maar toch een hele andere wereld. Ik 

heb het met jullie erg naar m’n zin. Dank voor de betrokkenheid bij het wel en wee ten aanzien 

van mijn promotie. 

Marjolein, Marije, David en Thomas: Met z’n vijven hebben we enkele ijzersterkte edities van 

het AMC hockeytoernooi neergezet. Met de limonadekabouter en retraite op Weerdesteyn als 

absolute hoogtepunten.

Eén nadeel van onderzoek doen is dat het aan het einde van de dag nooit klaar is. Om ervoor te 

zorgen dat je ’s avonds toch de computer uitzet en het ziekenhuis verlaat is het nodige sociale 

vertier onontbeerlijk. Daarom dank aan onder andere alle lieve vrienden, Stennis en dames 

van Usus Cognitus. 

Extra speciaal op de grote dag zijn natuurlijk de paranimfen. Grote broer Sander, als 

wetenschapper ben jij natuurlijk mijn grote voorbeeld. Vanaf het moment dat ik ging 

promoveren wist ik dat ik jou als paranimf naast me wilde hebben op mijn promotie! Lieve 
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DANKWOORD

Marije, number 1 roomie, ik vind het nog altijd maar helemaal niks dat je nu Dordrecht werkt. 

Zo. (Maar ik begrijp het wel heel goed).

Een grote familie en schoonfamilie, die allebei alsmaar groter worden. Wat heerlijk om jullie te 

hebben! Veel dank voor alle steun en liefde.

Allerliefste Thomas, grote dWdW, waar jij mij als eerste noemde in jouw dankwoord, noem ik 

jou nu heel traditioneel als laatste. Wat word ik altijd blij van jou, al bijna tien jaar lang! Ik kan 

niet wachten tot kleine dWdW’tje er is.
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