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Met veel trots ligt hier dan mijn proefschrift voor u. Dit onderzoek op de grens van Radiologie en 

Biomechanica heeft behoorlijk wat voeten in de aarde gehad en ik wil graag iedereen bedanken 

die heeft meegewerkt bij de totstandkoming van dit proefschrift. 

Om te beginnen wil ik de patiënten bedanken die hebben meegewerkt met de verschillende 

studies. Zonder eigenbelang hebben ze toch meegedaan aan de studies, zodat de nieuwe 

wetenschappelijke inzichten kunnen leiden tot een beter resultaat voor anderen. Bedankt.  

Ik wil graag mijn promotor en dagelijks begeleider bedanken: prof. dr. Charles Majoie. In 

november 2007 vroeg Charles of ik niet geïnteresseerd was in promotieonderzoek. De nieuwe 

onderzoekslijn zou snel van start gaan en het technische karakter van het onderwerp sprak mij 

aan. Misschien was het voor jou wel een beetje wennen aan mij. Je was tenslotte tot dan toe 

gewend aan hele punctuele promovendi, maar ik denk dat je inmiddels wel gewend bent aan 

mijn spraakwatervallen en uit-de-losse-pols stijl. Ik heb ook zeker moeten wennen aan jouw 

ogenschijnlijk onuitputtelijke stroom van relevante artikelen en onvermoeibare verbeterdrift, 

soms tot op de submitdag aan toe. Beste Charles, bedankt dat je me zo goed hebt begeleid in de 

afgelopen jaren en dat we ondanks genoeg tegenslagen toch een mooi resultaat hebben bereikt.

Promotor prof. dr. Ed van Bavel, beste Ed, ik weet nog goed dat Pim en ik bij jou in de kamer 

zaten op de eerste dag van de start van het onderzoek. Met het artikel van Juan Cebral op tafel 

werden snel wat basisprincipes van de vloeistofmechanica aangestipt waar we de komende jaren 

mee bezig zouden zijn. Waar Pim, zoals altijd, geen spier vertrok, moet ik zeggen dat ik wel onder 

de indruk was van jouw biomechanische kennis. En in de afgelopen jaren heb je me ook nooit 

teleurgesteld om een lastig concept duidelijk uiteen te zetten of om extra uitleg te geven over 

moeilijke fysica.  Daarnaast heb je een belangrijke rol gehad in de praktische uitvoering van het 

project, door op pragmatische wijze problemen aan te pakken en op te lossen. Beste Ed, bedankt 

voor de jarenlange samenwerking en ik hoop dat we in de toekomst wat meer vasculaire biologie 

bij het aneurysma-onderzoek kunnen betrekken. 

Ook wil mijn co-promotor dr. René van den Berg bedanken voor alle inzet tijdens dit promotieonderzoek. 

De ComboWire studies zijn succesvol afgerond dankzij jouw onbetwiste interventievaardigheden, 

maar daarnaast ben je ook een belangrijk persoon geweest in de ontwikkeling van nieuw onderzoek. 

Door je klinische blik weet je vraagstukken uit de kliniek om te zetten naar wetenschappelijke vragen. 

Ik ben dan ook nog steeds trots op het flow diverter artikel, wat andere onderzoekers en clinici een 

nieuwe manier van kijken heeft gegeven met betrekking tot het gebruik en de gevaren van flow 

diverting stents. Ik hoop de komende jaren nog veel van je leren bij de neuroradiologie. 

Als laatste van de promotoren wil ik co-promotor dr. Henk Marquering bedanken. Henk kwam 

bij het onderzoek in september 2009 en sindsdien fungeert hij als helpdesk, klankbord, adviseur 

en Mevislab-genie in dit project. Zonder jouw wiskundig en computerkundig vernuft was het 

allemaal een stuk lastiger geweest. Door een gedeelde voorliefde om tot laat door te werken 

konden we vaak gemakkelijk overleggen via Skype en was jij altijd bereid om met problemen 

te helpen en mijn frustraties aan te horen, daar ben ik je zeer dankbaar voor. Ik heb ook veel 

respect voor hoe je de schoolbussen met studenten begeleidt en hoe je iedereen weet te 

enthousiasmeren voor ‘ons’ onderzoeksgebied. Ik ben er van overtuigd dat met jouw inzet het 

vak beeldverwerking de aandacht krijgt die het verdient binnen de wetenschap. Ik hoop dat onze 

succesvolle samenwerking nog lang zal blijven bestaan. 
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Ik wil de leden van de promotiecommissie bedanken voor de kritische beoordeling van het 

proefschrift en dat u in de promotiecommissie wilde plaatsnemen. Prof. Dr. Y.B.W.E.M. Roos, Prof. 

Dr. W.J. Niessen, Prof. Dr. A.J. Van der Lugt, Prof. Dr. Ir. C.H. Slump en Prof. Dr. W.P. Vandertop. 

Dank voor de financiële hulp, fonds NutsOhra en Gratama Stichting.  

dr. Pim van Ooij, mijn mede-promovendus en projectgenoot. Ik ben trots op de projecten die we 

samen hebben neergezet. Toch zijn de mooiste momenten toch wel de cursus VMTK in Italië bij Luca, 

waar we Oranje hebben zien voetballen in de mooiste historische pianozaal waar ik ooit ben geweest 

en natuurlijk de cursus flow en MRI in Sintra waar we de eerste contacten hebben gelegd met de top 

van onze wetenschappelijke wereld. Maar natuurlijk was ook de fantastische minivakantie die daarna 

kwam in Lissabon onvergetelijk. Ik hoop dat als je je weer in Nederland vestigt, we de samenwerking 

weer op kunnen pakken, of in ieder geval een biertje. Laten we beginnen met een biertje.  

Lieve paranimf Sandra, dr. Bennink-Ferns, ik ben zo blij met jou geweest als compagnon in de lastige 

UNICA studie, voor het maken van het HEROICA protocol en voor het officieuze mentorschap 

dat  jij op je hebt genomen. Ik ben nog veel blijer met de gezellige momenten die we hebben 

gehad bij koffie op plein G, maar later ook als collega bij de radiologie. Jouw onvermurwbaar 

vrolijke humeur en doorzettingsvermogen zijn ongekend en een echte inspiratie op vervelende 

momenten. Ik hoop dat we nog lang collega’s mogen zijn.  En vergeet niet: “moisture is the 

essence of wetness, and wetness is the essence of beauty.” 

Beste paranimf Vincent Odekerken, naast dat je een goede vriend bent, ben ik ook heel trots op 

je, omdat je doorzettingsvermogen en intelligentie weet te combineren met ongekende discipline, 

met als resultaat de titel Neuroloog (op je 30ste!). Deze eigenschappen zijn voor mij duidelijk buiten 

bereik, maar het dichtbij meemaken is ook al heel wat. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik wat dat 

betreft wat meer van jou zou willen hebben. Onze gedeelde humor en (professionele) interesses 

maken het heel makkelijk om ontspannen bij elkaar te eten en dit te combineren met inhoudelijke 

gesprekken. Vinnie, ik waardeer je heel erg als vriend en ik hoop ooit als collega.

dr. Aart Nederveen, als het brein achter de 3T MRI scanner en met name de phase contrast 

sequentie heb je een belangrijke bijdrage geleverd aan dit promotie traject. De mogelijkheden 

van de 4D phase contrast sequentie zijn nog niet uitgeput en ik verwacht veel van de nieuwe 

mogelijkheden van de 7 Tesla scanner. Bedankt voor je inzet. Ook de MRI-laboranten wil 

ik bedanken voor het meedenken en meehelpen bij de uitvoering van alle MRI scans voor de 

verschillende studies, in het bijzonder Ruud en Laura.  

Speciale dank voor prof. Gabriel Rinkel, die als mede-auteur een belangrijke bijdrage heeft 

geleverd aan meerdere artikelen. Als geen ander kan hij de rode draad van een studie naar 

voren halen en daarmee een van de belangrijkste elementen, de overdracht van kennis, in een 

artikel bewerkstelligen. Ook dr. Dagmar Verbaan wil ik bedanken voor de inzet bij de statistische 

onderbouwing van hoofdstuk 10. 

Dr. Maria Siebes en prof. Jos Spaan, als de experts van de ComboWire hebben jullie de UNICA studie 

mogelijk gemaakt (hoofdstuk 4). De nieuwe toepassing vereiste wat aanpassingen qua apparatuur 

en flexibiliteit, maar uiteindelijk heeft het mooie resultaten opgeleverd. Dank dr. Gerard Jansen, met 

jouw enthousiasme en kennis van de gebruikte anesthetica in hebben we de UNICA studie tot een 

goed einde gebracht. Prof. Johannes van Lieshout, veel dank voor de hulp bij de lastige afhandeling 
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van de UNICA studie, waar jouw inzicht in de fysiologie en cerebrale autoregulatie onmisbaar was. Ik 

vond het erg fijn samen werken, en ik hoop dat we dat in de toekomst nog eens kunnen doen.

Dr. Matthieu Porquie en dr. Christiaan Poelma van TU Delft,  de échte koningen van de vloeistof 

dynamica. Weet dat jullie kennis heel welkom is in de medische wereld, veel dank voor jullie 

adviezen en de mogelijkheid tot gebruik van jullie faciliteiten. Speciale dank aan Hugo Gratama 

van Andel, die in de drukste tijd van zijn eigen promotie de tijd nam om een jonge domme dokter 

op sleeptouw te nemen en de beginselen van de beeldverwerking uit te leggen. Wouter Potters, 

hoewel ik je niet vaak spreek, weet ik dat je als adviseur en programmeur een grote rol hebt 

gespeeld in verschillende studies. 

Neurointerventieradiologen Marieke Sprengers en  Joost Bot dank voor jullie bijdragen aan verschillende 

studies, jullie enthousiasme en het gedogen van mijn aanwezigheid op de interventiekamers. Prof. 

Willem Jan van Rooij, iedereen heeft een voorbeeld nodig en ik mag alleen maar hopen dat ik ooit een 

beetje zoals jou wordt. Jouw kunde beperkt zich niet alleen tot de interventiekamer, maar als criticus en 

docent heb je veel betekend voor de neurointerventieradiologie. 

Beste Joost van den Berg, de stageplek beklonken in onze Epsteinbar was meteen een recept 

voor succes. De samenwerking met jou en met Henk was echt synergistisch, precies zoals 

experimenteel onderzoek zou moeten zijn. Hoewel je een andere route bent ingeslagen, moet je 

weten dat de technische kant van de wetenschap je mist…

Otto van Delden en Anje Spijkerboer, mijn opleiders bij de opleiding Radiologie. Grotendeels 

onzichtbaar in jullie steun, weet ik dat jullie het voor me op hebben genomen tijdens de lastige 

combinatie van promotieonderzoek en opleiding. Ik hoop dat ik niet zal teleurstellen in het in mij 

gestelde vertrouwen. 

Niet te vergeten, mijn medepromovendi gedurende de hele periode, wat was het en is nog 

steeds een heerlijke club mensen. Elkaar helpen met figuren en tabellen, het eeuwige geshuffle 

met kamers, de hockeytoernooien en het kerstdiner samen met de ‘grote’ AIOS, het was een 

fantastische tijd. Uiteraard de G1-matties (Anneloes, Marije, Marjolein, Franceline en Manon) ik 

ben blij dat we nog regelmatig afspreken en ik hoop dat we nog lang doorgaan met onze etentjes.

Mijn directe collega’s, de arts-assistenten Radiologie, ik ben blij dat ik zo’n heerlijke groep 

mede-AIOS heb, ik geniet altijd maximaal van de borrels en de memorabele weekendjes.  

Mijn promotieonderzoek was het toneel van de stages van vele studenten die in meer of mindere 

mate een bijdrage hebben geleverd aan het onderzoek. In het bijzonder Ivo, Bram, Coco, Eeke 

Annetje en Nicole, allen bedankt.   

Mijn vrienden zijn mij zeer dierbaar en het was af en toe bijna therapeutisch om een heerlijk avondje 

door te zakken en even de boel-de-boel te laten. Bedankt Medico’s! Agnes, Michael, Robert en 

Viola, in deze promotieperiode heb ik met jullie enkele fantastische trips gemaakt waar ik nog 

vaak aan terugdenk, wanneer is de volgende? Bestuur, ik ben blij dat ik jullie tot mijn vrienden kan 

rekenen, ik weet zeker dat we nog lang kerstdiners zullen vieren. Wouter, Marije, Zhong en Anke 

onze gedeelde voorliefde voor relaxen, eten en spelletjes zorgt altijd voor leuke avonden.  

Jasper, in onze gesprekken over wetenschap waren er opvallend veel overeenkomsten tussen 

onze beider trajecten. Opvallend, want jouw onderzoek lijkt in de verste verte niet op het mijne. 
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Grappig hoe er blijkbaar universele frustraties bestaan. Ik waardeer je heel erg als schoonbroer, 

jouw voorliefde voor wintersport, kaarten, reizen en eten past naadloos bij ons leven. Zeker nu 

Maartje erbij is, want met haar kan ik het tenminste over neurochirurgische onderwerpen hebben, 

toch een van jouw knowledge-gaps. Maartje, schoonzus, jouw interesse in de neurochirurgie 

begrijp ik helemaal. Het belangrijkste orgaan van de mens is kwetsbaar in zijn schil en alleen de 

meest intelligente, bekwame, voorzichtige mensen zouden in de buurt mogen komen met een 

scalpel. Ik heb er alle vertrouwen in dat jij dit kan. 

Hans, bedankt voor je wijze raad en adviezen. Je bent een fijne schoonvader en een fantastische 

opa voor Jurre. Marjan, op medisch vlak kruisen wij nog wel eens de degens vanwege jouw 

voorliefde voor kwak…homeopathie. Ik ben erg blij met zo’n zorgzame en lieve schoonmoeder: 

jouw zorg voor eigenlijk alles en iedereen in je omgeving eist soms zijn tol, maar weet dat het erg 

gewaardeerd wordt. Je bent ook een ontzettend fijne oma voor Jurre.    

Marit, grote zus, twee weken voordat ik begon met mijn promotieonderzoek, verdedigde jij jouw 

eigen proefschrift met verve. Ik was heel trots. Het was voor mij een indrukwekkend schouwspel, 

waarin je onbegrijpelijke antwoorden gaf op onbegrijpelijke vragen, waarna er instemmend 

geknikt werd door grijze mannen in zwarte gewaden. Ik weet nog dat ik mij afvroeg hoe ik het in 

mijn hoofd had gehaald dat ik dit ook ging doen. Nu is het dan bijna zover om in jouw voetsporen 

te treden, wat terugdenkend, eigenlijk het zoveelste pad is wat je voor mij heb gebaand. Maar ik 

loop graag achter je aan, je hebt het tenslotte helemaal voor elkaar als gezin met Hans en Robin. 

Hans, sinds lang hoor je bij onze familie en jouw kalme voorkomen zorgt voor rust. Als jij iets hebt 

bedacht, dan zorg je dat voor elkaar komt. Ik heb ook veel respect voor je prestaties op de Alpe 

d’HuZes, iets wat je mij niet snel na ziet doen. 

Hein, grote broer. Wij zijn een beetje anders, jij en ik. In het verleden liep de onderlinge relatie nog 

wel eens wat stroef, maar wat ben ik blij dat dat voorbij is en dat we nu echt als broers met elkaar 

omgaan. Ik waardeer je ontzettend vanwege je ondernemersdrift en het enthousiasme waarmee 

je je eigen bedrijf continu verbetert. Je recente ervaring met de rigide wetenschappelijke wereld 

was heel herkenbaar en misschien kan ik je daarmee in de toekomst nog eens helpen. Maar wat ik 

vooral fijn vindt is als je gewoon even langskomt op de koffie. 

Lieve papa en mama, jullie opvoeding heeft de basis gelegd voor wie ik nu ben. De aanmoediging 

om het meeste uit jezelf te halen heeft dit proefschrift als resultaat. Jullie zijn mijn voorbeeld 

in heel veel elementen van het leven. Met name als het gaat om anderen helpen, ken ik weinig 

mensen die zo makkelijk tijd maken om een dag te helpen klussen of als vrijwilliger gaan werken. 

Jullie zijn daarnaast een fantastische opa en oma voor Jurre en ik kan echt genieten van jullie 

interactie met hem. Dank je wel voor alles, ik hou van jullie. 

Lieve Jurre, je bent nu ruim 1 jaar, een klein dreumesje wat nog net niet kan lopen. Ik heb begrepen 

dat je binnen de kortste keren groot gegroeid bent en op jezelf gaat wonen. Doe nog maar niet, 

want je bent al perfect zoals je nu bent.     

Lieve Marieke, zonder jou was het nooit gelukt. Zonder jouw steun was ik hopeloos ten onder 

gegaan aan de chaos in mijn hoofd. Er zijn zoveel taken die jij hebt overgenomen om mij te laten 

werken aan dit onderzoek, dat jij eigenlijk eerste auteur zou moeten zijn bij de artikelen. Dank je 

wel voor alles, ik hou heel veel van je.




