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DANKWOORD 
 
Ik ben iedereen die me geholpen heeft in het schrijven van dit proefschrift dankbaar. 
Met het risico er een aantal te vergeten wil ik de volgende mensen in het bijzonder 
bedanken. Jaap, mijn promotor, wil ik bedanken voor het gestelde vertrouwen in mij, 
de niet aflatende steun en de interessante gesprekken over medische versus fysische 
wetenschap. Je hebt me geleerd hoe onderzoek te voltooien en om te zetten in 
publicaties. Rolf, mijn co-promotor en begeleider bij Philips Research, naast alles wat 
je me geleerd hebt over puls programmeren heb ik ontzettend genoten van alle uren 
achter de scanner in Eindhoven en bij de koffie automaat, maar vooral het uitproberen 
van alle smaken bier die we maar vinden konden in Toronto en Honolulu. Aart, mijn 
co-promotor, dagelijks supervisor en grote kracht achter dit proefschrift. Zonder jou 
had dit boek er zeker niet gelegen. Ik heb in mijn hele wetenschappelijke opleiding 
van niemand meer geleerd dan jij. Het is een inspiratie om te zien hoe jij een afdeling 
leiding geeft, je blijft verdiepen in nieuw onderzoek en ondertussen geniet van je 
gezin. Nu ik zo af en toe ook weer op het AMC kom werken hoop ik dat we onze 
discussies over religie en politiek snel weer voort kunnen zetten. Matthan, mijn 
collega bij het AMC op de 3T MRI afdeling, ik heb van jou meer Matlab 
vaardigheden geleerd dan ik uit elke denkbare cursus had kunnen halen. Met je 
doelmatige, positieve en oplossingsgerichte denken maar ook je onverstoorbare 
kalmte, geduld en gevoel voor humor ben je een rots in de branding voor iedere 
onderzoeker op de afdeling. Kevin, in het allereerste begin waren slechts wij twee 
overtuigd van onze vruchtbare samenwerking, uiteindelijk hebben we zo ongeveer 
50% van onze beider proefschriften samen geschreven. Bedankt voor alle weekenden 
die we samen bij de scanner hebben doorgebracht, voor het geweldige weekend in 
Dublin bij Trinity college en natuurlijk je tip voor de vacature bij het ORL. Frank en 
Marije, de medische onderzoekers van dit proefschrift, bedankt voor het scannen en 
werven van alle vrijwilligers. Marije, bedankt voor al het geduld dat van je heb 
moeten vragen met mijn aldoor veranderende analyses. Mocht ik ooit voor niet 
wetenschappelijke redenen een ziekenhuis binnen moeten lopen dan hoop ik een arts 
te treffen met jouw expertise en tomeloze enthousiasme. Paul en Joena, ik noem jullie 
graag in een adem omdat jullie in het geheel niet maar toch ook zoveel op elkaar 
lijken; geen enkele vraag is ooit te gek geweest en vaak was het probleem door jullie 
opgelost voor ik het goed en wel kon formuleren. Als vaste staf op de 3T afdeling 
zorgen jullie niet alleen voor een warme gezellige sfeer, maar ook een waar 
daadkracht prevaleert over de angst van bureaucratie en digitale incompatibiliteit. 
Dennis, bedankt voor het gezelschap in de weekenden op het AMC, voor alle uren die 
je voor me in de scanner hebt gelegen, de gesprekken over MRI problemen op Z0 
maar ook in het oude Gasthuis. Tanja bedankt voor de haiku's rond 11:00 over zomaar 
een dag in het leven van een zwoegend onderzoeker en vooral dat je me voorgesteld 
hebt aan Mathilde! Ik heb nooit durven dromen dat er een vrouw kon bestaan die 
beter was in wiskunde en bowlen, dankzij jou heb ik haar toch maar mooi gevonden 
(of in ieder geval toch bijna even goed). Pim en Martijn, ik mis nog altijd de avonden 
in het Oude Gasthuis (bedankt ook Willem!), Martijn's overredingskracht (in wat voor 
discussie dan ook), Pim's gracieuze wijze van verliezen (bij wat voor spel dan ook), 
de sigaretten buiten de deur uitkijkend op het AMC en de onophoudende reeks van 
laatste glazen na twaalven. Zodra Pim weer terug is uit Chicago moeten we daar maar 
weer eens binnenlopen. Stijn mijn studiegenoot en trouwe vriend, bedankt voor alle 
keren dat ik heb mogen proberen mijn MRI problemen aan je uit te leggen en je hulp 
bij de simulaties doorwrocht in dit proefschrift. Ik vind het geweldig dat we er nog 



 

samen een artikel over hebben kunnen schrijven (ook al is het dan nog niet 
geaccepteerd). In mijn dromen val ik zo af en toe nog in slaap op jouw bank, 
luisterend naar Amnesiac. Het zonlicht voelt dan 's ochtends alsof ik net uit de Mark 
kom gelopen. Dan gooi ik overdag een beugel stuk. Uit principe. Gerda en Thamar 
bedankt voor alle koffie op het voetenplein, het herinneringen ophalen aan betere 
tijden toen we tentamens hadden in plaats van deadlines (die haalde je immers nog 
wel eens) en Gerda ook bedankt voor de avonden achter de bar in Wartburgia en mijn 
voorzichtige inwijding in het fenomeen carnaval. Nu ze, 10 jaar na Diogenes, ook de 
Korsakov hebben dicht gegooid moeten we maar eens snel op zoek naar een nieuwe 
foute kroeg. Simon, mijn oud huisgenoot, Feyenoorder op de juiste koers in een 
verdwaalde stad. Alhoewel ik er niets van heb opgestoken heb ik je kookkunsten 
altijd gewaardeerd. Van films genieten gaat zoveel beter als je tenminste een iemand 
kent die ook verder kijkt dan het scherm breed is en zonder jou had ik o.a. Big Night 
waarschijnlijk nooit gezien. Wel jammer dat je me nooit echt tegenstand hebt kunnen 
bieden met MarioKart, maar zo is het leven. Benjamin, dankzij jou heb ik me volledig 
op mijn promotie kunnen richten en heeft ons bedrijf niet alleen kunnen voortbestaan, 
maar floreert het als nooit tevoren.  Dank voor alle rustgevende berichten over 
tevreden klanten, enthousiaste medewerkers, stijgende omzet, afgeronde jaarverslagen 
en ontslagen accountants. Bedankt ook voor de leuke weekenden weg en natuurlijk de 
borrels in We Gaan Beginnen. Graag wil ik ook mijn poolteam; Paul, Maup, Geert, 
Jochem en Denis bedanken. Zo af en toe heb ik het onderzoek toegestaan in te boeten 
aan mijn fanatisme voor de competitie, dat is voor jullie ongetwijfeld merkbaar 
geweest en natuurlijk onacceptabel. Dit jaar gaan we los! Dirk en Selma, bedankt dat 
ik zo af en toe in Den Haag mocht blijven slapen met een kater ontbijt en een goed 
gesprek. Het is zo vreemd om af en toe weer dichtbij Hoogeveldt te zijn en Dirk niet 
tegen te komen, sloffend met zijn tennis racket en waggelende fiets of diep voorover 
gebogen over een bierglas. Alles wat ik ooit over Natuurkunde heb mogen leren is 
toch ooit begonnen bij hem, Willem-Jan en Wouter. Wilbert, ook jij bedankt voor alle 
discussies en scherpe en originele bijdragen aan mijn onderzoek. Ik kom snel weer 
slechte koffie drinken in het Erasmus en op bezoek bij Carolien en Anna. Lieve Joris, 
Joep, Willem, Thomas en Maurice, ik word me er elk jaar meer van bewust hoeveel 
waard het is een vriendschap vanaf jonge jaren aan te koesteren. Jullie zijn voor mij 
een klankbord en een tijdmachine zonder kleerscheuren. Ik kan me geen schoolfeest, 
camping, voetbalveld, zwembad, middag in de schildersbuurt of op het Wylermeer, 
avond in de Linde, Spijker of Stretto zonder  jullie heugen. Zonder jullie was ik de 
middelbare school niet doorgekomen, al het andere daarna eigenlijk ook niet. Ik hou 
van jullie en dat zeg ik nog steeds niet vaak genoeg.  
Lieve Mathilde, bedankt voor al het geduld dat je hebt kunnen opbrengen tijdens mijn 
jaar in Engeland, alle steun tijdens de laatste fases van dit proefschrift, maar vooral 
dat je het nog altijd met me uithoudt en er plezier aan lijkt te beleven ook. Een dag jou 
niet gezoend is een dag niet geleefd. Lieve Liesbeth en Marieke, het is wellicht wat 
onverstandig om dit soort dingen aan papier toe te vertrouwen maar ik moet toegeven 
dat het heerlijk is om twee oudere zussen te hebben. Jullie blijven geweldige 
voorbeelden voor mij en ik heb nog altijd baat bij jullie adviezen. Nu mijn proef-
schrift af is en ik weer in Nederland woon kan ik eindelijk weer wat vaker op bezoek 
bij jullie en Klaas en Roel om te genieten van mijn nichtjes Frederiek, Wende, Eline 
en Bente en niet te vergeten mijn lotgenoot met twee oudere zussen Willem. Lieve 
Pappa en Mamma, dank voor alle liefde en het geduld dat jullie me hebben geboden, 
me te leren dat een tempel geen naam behoeft om troost te bieden, noch medestanders 
of vijanden om wortel te schieten. Ik geloof dat ik daar langzaam aan beter in word,  



 

ik houd van u.  
 


