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CHAPTER 10 – EPILOGUE

 “Listen to everyone, read everything, believe nothing 
unless you can prove it in your own research.” 

William Cooper, (1943 – 2001) 
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.u3d Universal 3D file format 
2D Two-dimensional 
3D Three-dimensional 
AMC Academic Medical Center 
CRL Crown-rump length 
CS Carnegie stage 
CT Computed tomography 
EFIC Episcopic Fluorescence Image Capture 
EUG Extra-uterine gravidity 
FIPAT Federative International Programme on Anatomical Terminologies 
FNWI Faculty of Science at the University of Amsterdam 
L1 / L2 / L.. Lumbar vertebra one / Lumbar vertebra two / Lumbar vertebra … 
NFI Netherlands Forensic Institute 
NTDs Neural tube defects 
MR Magnetic resonance 
PDF Portable document format 
PPT PowerPoint 
SRY Sex determining region of Y chromosome 
Ssh Sonic hedgehog 
T7 Seventh thoracic vertebra 
TOOL Topic Oriented Open Learning  
VEGF Vascular Endothelial Growth Factor 
WHO World Health Organization 
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DANKWOORD 

Op de kaft van een proefschrift staat altijd maar één naam vermeld. Een proefschrift 
komt echter nooit tot stand door louter het harde werk van deze éne promovendus, 
maar is het resultaat van een jarenlange intensieve samenwerking tussen promotor(s), 
copromotor(s), mentoren, analisten, collega’s en studenten. En dan is er natuurlijk 
nog het thuisfront, de familie en vrienden die je onderzoek jarenlang met veel 
belangstelling volgen, die trots zijn bij behaalde prestaties en bij wie je terecht kunt 
voor steun en raad in moeilijkere perioden. Ik ben blij dat ik mijn grote dank aan ieder 
van jullie eindelijk aan het papier toe mag vertrouwen.    

Mijn begeleiders 
Geachte Prof dr AFM Moorman, beste Antoon, wie had gedacht dat de bakermat voor 
mijn proefschrift terug gaat naar 2006, toen je Pieter, mij en nog wat 
honoursstudenten in de Epsteinbar op een biertje trakteerde. Toen je ons vertelde 
over de vier pijlers van jouw afdeling koos ik direct voor de 3D reconstructietak 
waarna ik op de afdeling terecht kwam als stagiair bij Gert van den Berg. Ik ben je 
enorm dankbaar voor je vertrouwen door mij aan te stellen als PhD student op het 3D 
Atlas project. Ik heb op wetenschappelijk gebied veel van je mogen leren. 

Geachte Dr Christian Wallner, beste Chris, onder jouw leiding heb ik het 
eerste jaar van mijn promotieonderzoek mogen doorbrengen. Jij was het die de eerste 
contacten legde met de Carnegiecollectie en die mij de basisbeginselen van de 
wetenschap én het programma Amira bij bracht. Samen met Suus en jou op één kamer 
(incl. kilo’s chocola) en de begeleiding van de eerste groep keuzevakkers maakte dat 
dit jaar misschien wel het leukste jaar van mijn promotie was!  

Geachte Prof dr RJ Oostra, beste Roelof-Jan, naarmate mijn project verder 
vorderde begon jouw rol als mijn promotor steeds prominenter te worden. Ik 
waardeer je stijl als begeleider; afwachtend en vol vertrouwen, maar als het nodig 
was, was je er voor me. En nog steeds. Ik vind het een eer dat ik nu deel uit mag maken 
van ‘jouw’ docentencorps op de Anatomie & Embryologie. We gaan nog heel veel 
mooie dingen mogelijk maken de komende jaren. 

Geachte Dr MJB van den Hoff, beste Maurice, al tijdens het reconstrueren van 
kippenhartjes tijdens mijn stage bij Gert vulde jouw vrolijke Limburgse accent de 
gangen. Met veel bewondering aanschouwde ik hoe jullie kippenembryo’s isoleerden 
uit bevruchte eieren. Met jouw kennis van beleidszaken, financiën en 
personeelszaken ben je een onmisbare mentor gebleken en ik ben heel blij dat ik je 
mijn copromotor mag noemen!  

Geachte Dr JM Ruijter, beste Jan, als hoofd van de 3D groep heb je het reilen 
en zijlen van mijn project van dichtbij gevolgd. Altijd bereid kritisch mee te denken en 
wetenschappelijk advies te geven. Dan pak je je stapel oud papier erbij en op de 
onbeschreven achterkant van de A4‘tjes teken je schematisch een onderzoeksplan op 
of je schetst het Cavalieriprincipe voor het berekenen van een volume in een 3D-
object nog eens voor me. Toen ons Science paper uit kwam vormden we samen het 
‘persteam’ waarbij we gedurende ruim een week bijna dag en nacht ons best deden 
om aan alle persverzoeken uit binnen- en buitenland gehoor te geven. Dank ook voor 
je inspanningen voor de artistieke opvoeding van onze collega’s. Nu je met pensioen 
bent zullen we je missen.   
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De promotiecommissie 
Geachte Prof dr FG Dikkers, beste Freek, toen je nog maar net in het AMC werkzaam 
was wist je ons via de Sciencepublicatie al snel te vinden. Dank voor je medewerking 
aan de twee hyoïdverhalen in dit proefschrift. We hebben mooie toekomstplannen 
gemaakt voor het onderzoeken van o.a. tracheamalformaties dus ik kijk uit naar een 
langdurige samenwerking. 

Geachte Prof dr RCM Hennekam, beste Raoul, toen ik nog wekelijks 
aanwezig was bij de klinischegeneticabesprekingen viel jouw encyclopedische kennis 
van de syndromen me al op. Ik vind het een eer om nu intensief met je samen te werken 
op het foetalebiobankproject. 

Geachte Prof dr MB van Herk, beste Marcel, jij bent het enige lid van de 
commissie waar ik pas kennis mee maakte toen ik mijn manuscript aan je 
overhandigde. Je bent een autoriteit op het gebied van 3D-beeldvorming en ik bedank 
je vast voor je inspanning om voor mijn verdediging over te komen uit Manchester. 

Geachte Prof dr WH Lamers, beste Wout, ik leerde je kennen als promotor 
van Chris en Suzanne. Ik ken niemand die zo productief is en midden in de wetenschap 
staat als jij, nog zo veel jaren na je officiële pensioengerechtigde leeftijd. Als ware 
embryoloog in mijn commissie weet jij als geen ander dit proefschrift op waarde te 
schatten.     

Geachte Prof dr JAM van der Post, beste Joris, als coassistent viel het 
professionele en fijne werkklimaat binnen je afdeling me al op. Als hoofd van de 
afdeling Gynaecologie & Obstetrie in het AMC heb jij de eerste contacten gelegd voor 
het vervolgtraject van dit proefschrift; The 3D Atlas of Fetal Anatomy. Met de 
intensieve samenwerking met Prof dr Eva Pajkrt en jullie gedreven team van 
collega’s is een vurige wens van mij in vervulling gegaan.  

Geachte Prof dr S Repping, beste Sjoerd, je moet me maar eens uitleggen hoe 
je al je werkzaamheden met elkaar combineert; commissies, congresorganisatie, 
onderwijs, persberichten, bekende Nederlander, afdelingshoofd, PI, wetenschap op 
hoog niveau, en nog steeds ga je door voor dertiger. Samen met je collega’s zorgen 
jullie dat steeds meer ongewenst kinderloze stellen het geluk van het ouderschap 
mogen ervaren. Ik weet uit eigen ervaring hoe waardevol jullie hulp kan zijn. Ik hoop 
dat we op wetenschappelijk gebied in de komende jaren nog meer naar elkaar toe 
zullen groeien.   

Geachte Prof dr MC de Ruiter, beste Marco, als hoogleraar uit Leiden zou je 
bijna zeggen dat je een vreemde eend in de bijt bent, tussen alle UvA toga’s. Maar 
niets is minder waar. Ik ben blij dat de samenwerking tussen de anatomieafdelingen in 
Nederland en België, in tegenstelling tot wat ik begreep uit het verleden, momenteel 
uitzonderlijk goed is. Ik geloof dat het jaarlijkse congres van de Nederlandse 
Anatomen Vereniging daarvoor de bakermat is. Veel dank aan jouw inspanningen als 
oud-bestuurslid.  

Mijn paranimfen 
Kees de Jong en Jaco Hagoort, als er drie namen op dit proefschrift hadden mogen 
staan dan stonden jullie er bij. Het is ook niet voor niets dat ik jullie tijdens de 
verdediging aan mijn rechter- en linkerzijde wil hebben staan.  

Kees, jij was en bent voor mij een docent, mentor, vraagbaak, vertrouweling, 
adviseur en vriend. Al die uren die we met de studenten doorbrachten in ‘het 
reconstructiehok’ heb je me met engelengeduld en een bakkie koffie in de hand de 
embryologie van de mens bijgebracht. Volgens jou bestaan er geen stomme vragen en 
ik ben je heel dankbaar dat je, zelfs door middel van appjes uit China, nog steeds met 
raad en daad voor me klaar staat.  
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Jaco, waar zou onze afdeling zijn zonder jou? Als ICT-manusje-van-alles kan iedereen 
bij je terecht voor vragen over printers, Sectratafels of migraties, maar je ware kracht 
zit ‘m in je kennis van 3D-reconstructies. Als stille kracht binnen het 3D-Atlasproject 
ontluik jij wat het programma Amira voor anderen verborgen houdt en geen enkele 
afdeling ter wereld weet zulke mooie 3D-pdf’s te bouwen als wij, puur omdat wij Jaco 
als ons geheime wapen hebben!    

My colleagues of ‘The Virtual Human Embryo Project’ 
Dear Liz Lockett, thank you for giving me the opportunity to use the valuable materials 
of the Carnegie collection. It has been a pleasure to visit your museum in Washington 
D.C. and later in Silver Spring with Berrie, my mother and my brother. I remember the 
best fruit crumble dessert you prepared for my brother and me. Also thanks to Emily 
Wilson for all your help and assistance while capturing images of the embryos.

Dear Prof John Cork and Prof Ray Gasser, thank you both for the wonderful 
time when Berrie and I visited New Orleans; the most inspiring city of the States, if I 
may say so. I remember the wonderful dinner and ‘signature drinks’ we had at the 
Galatoires and the beignets we enjoyed at Café Du Monde. But most importantly, 
thank you for sharing your images of the first series of embryos captured at the 
Carnegie collection with me. 

De afdeling 
In de ruim 10 jaar die ik nu rondloop op de afdeling heb ik veel getalenteerde 
onderzoekers, analisten, docenten en ondersteuners mogen leren kennen. In het 
begin vormde de afdeling Anatomie, Embryologie & Fysiologie (AEF) samen met de 
Experimentele Cardiologie het Hartfaalcentrum. Ik vind het mooi te zien dat de 
bijzondere synergie tussen beide afdelingen op de werkvloer nog altijd merkbaar is. 
Inmiddels is de afdeling AEF met de afdeling Celbiologie en Histologie gefuseerd tot 
de afdeling Medische Biologie, waardoor basaal onderzoekers elkaar nog makkelijker 
weten te vinden. Natuurlijk gaat het mij niet lukken om alle collega’s met wie ik in de 
loop van de jaren heb samengewerkt te bedanken, maar weet dat mijn promotietraject 
dankzij jullie zo’n gezellige en geslaagde tijd is geweest!  

Geachte Prof dr VM Christoffels, beste Vincent, onze mooiste gedeelde 
herinnering is zonder meer de ‘Elphinstone Koningduik’ tijdens onze eerste 
afdelingsduikreis in 2011 naar Marsa Shagra in Egypte. Hamerhaaien, een dikke 
Napoleon en als klap op de vuurpijl een school zeilvissen bij bovenkomst. Zulke 
hoogtepunten maak je niet vaak mee. Nog zo’n hoogtepunt was het uitkomen van ons 
Science paper en alle bijzondere ontwikkelingen nadien. Ik wil je bedanken voor je 
vertrouwen als afdelingshoofd en ik hoop dat je gezellig weer eens mee gaat naar 
Egypte.  

Beste Gert van den Berg, onder jouw leiding maakte ik als tweedejaarsstudent 
voor het eerst kennis met de medische wetenschap. Het reconstrueren van 
kippenhartjes vormde de opmars voor mijn eigen promotieonderzoek. Dank voor de 
gezellige tijd in het kippenhok! 

Beste Alexandre Soufan en Bouke de Boer, samen met Jan en Jaco vormden 
jullie het brein van de 3D-groep. Jullie 3D-reconstructies hebben menig cover van 
vooraanstaande tijdschriften gesierd. De techniek heeft niet stil gestaan en de 
programma’s zijn een stuk gebruiksvriendelijker geworden, maar jullie expertise én 
gezelligheid op K2 heb ik helaas al lang moeten missen.    

Beste Piet de Boer, we hebben helaas niet lang samen gewerkt in de 3D groep, 
maar ik wil je expliciet bedanken voor die gezellige tijd. 
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Beste Ramon Fincken, dank voor het gezellige jaar waarin je als MIK stagiair je 
bijdrage leverde aan de 3D groep. Ik vind het leuk dat we nog steeds contact weten te 
houden! 

Beste Corrie de Gier-de Vries, jij bent de enige vrouw die ik ken die net als ik 
(de Groot-de Bakker) twee maal ‘de’ in haar achternaam heeft staan. In Frankrijk 
zouden we dan dik van adel zijn! Voor mijn gevoel loop jij al sinds de afdeling bestaat 
daar rond. Als analist heb je meegewerkt aan de meest prachtige publicaties, en voor 
het maken van coupes van een embryo t.b.v. een 3D reconstructie weet ik ook bij wie 
ik terecht kan. Ontzettend fijn dat je jouw kennis over o.a. het sledemicrotoom weer 
weet in te zetten in ons nieuwe foetaleatlasproject. 

Beste Quinn Gunst, zowel boven als onder water kan ik altijd op je rekenen. 
Zelfs als ik niet meer tegen de stroming in kan zwemmen, zorg jij dat het goed komt. 
In het lab ben je ook als een vis in het water. Ik vond het een eer je op te leiden tot 
duiker en werk nog heel graag jaren met je samen als collega’s, buddy’s en als 
vrienden. 

Beste Sameer Rana, toen we als collega-promovendi aan de praat raakten 
over creatieve zaken duurde het niet lang voor we onze reis naar Ravenna (It) geboekt 
hadden. Daar leerden we, tussen de overheerlijke pizza’s en pasta’s door, hoe we 
klassieke Romeinse en Byzantijnse mozaïeken moesten maken. Je hebt altijd grootse 
plannen en ik ben heel blij dat je in Sadaf een fantastische vrouw gevonden hebt 
waarmee je nu in Californië een spannend nieuw leven opbouwt.  

Beste Bas Boukens, in de periode dat wij een kamer deelden was het nooit stil 
op onze kamer, maar konden we ons altijd laven aan de arbeidsvitaminen die uit jouw 
boxjes schalden. Muziek van Elvis, Johnny Cash maar ook Dorus en zelfs smartlappen 
was vaste prik. Ik zie je nog je prachtige proefschrift opmaken. Je bent als postdoc echt 
een voorbeeld voor me en ik vind het fantastisch dat je in Mathilde de vrouw van je 
leven hebt gevonden. Onze dochtertjes Doutzen en Josien schelen maar één week en 
ik hoop dat we ze (op de kermis in Abcoude ;-)) nog lang samen zullen zien 
opgroeien. 

Beste Bjarke Jensen, wie had gedacht dat ons afdelingsuitje naar 
kaarsjesavond in Gouda voor jou en Irina zo’n bijzondere herinnering zou worden. 
Nog steeds komen jullie het graag bij ons in het gezin herbeleven, als opmaat voor 
Kerstmis. Je hebt een prachtig gezin gevormd met Irina, nu jullie Maya en Nikolai 
hebben. Ik hoop van harte dat jij/jullie weer eens aanhaken voor een Egyptereis.   

Lieve Malou van den Boogaard, wat hebben we gestreden, in die jaren als 
promovendus én coassistent! We deelden een fantastische kamer waar we in alle rust 
- want buiten kantoortijden - konden werken aan het afronden van onze stukken. Ik
koester bijzondere herinneringen aan ons coschap psychiatrie, met name toen we
samen op de gesloten afdeling zaten. En natuurlijk aan de periode met onze twee
kleine gasten op de kamer en de gezellige bezoekjes van Inge van der Made. Nu,
precies een jaar na jou, hoop ik mijn proefschrift met even veel overtuiging als jij te
verdedigen.

Beste Phil Barnett, wetenschappelijk hebben we nooit samengewerkt, maar 
ik wil je in het bijzonder bedanken voor je steun op het moment dat ik die het hardst 
nodig had en voor je enorm gezellige bijdrage aan alle mooie borrels die we gehad 
hebben. Ik waardeer je enorm als collega. 

Beste Yigal Pinto, dank voor het fantastische Coen brothers filmavondje jaren 
geleden, die is zéker voor herhaling vatbaar. En sinds je geniale vertolking van ‘The 
Jesus’ ben je voor mij helemaal onsterfelijk!  

Beste Connie Bezzina, nog bedankt voor de fantastische suggestie onze 3D 
atlas ‘hoog weg te zetten’. Groots denken en durven doen, daar hadden we zelf nog 
niet aan durven denken.  
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Beste André Linnenbank, als lid van - wijlen - de 3D-groep heb je altijd bijzonder goed 
meegedacht over mogelijke opties binnen het 3D-Atlasproject. Zo legde jij de eerste 
contacten met de HvA waarna we een vruchtbare stroom modelleerstudenten 
mochten ontvangen. Ik hoop dat je naast je baan als docent nog steeds tijd hebt om 
mooie en bijzondere beelden te maken. 

Beste Ronald Wilders, samen met jouw collega’s van de fysiologie, Jan 
Hindrik Ravesloot,  Etienne Verheijck, Antonie van Ginneken, John Karemaker en 
Arie Verkerk heb je het onmogelijke mogelijk gemaakt; de fysiologie van het 
menselijk lichaam op een begrijpelijke manier aan mij overdragen. Nog steeds haal ik 
veel van mijn onderwijskundige inspiratie uit jullie colleges en werkgroepen aan mij. 
Het was dan ook een eer voor mij om gedurende een jaar een prachtige kamer met je te 
delen. Wat een zee van rust straal je uit. Dank ook voor al die keren dat ik bij je terecht 
kon voor het organiseren van de individuele keuzevakprojecten.  

Beste Jan Zegers, dank voor je technische ondersteuning en bovenal je 
gezelligheid, het was fijn om, al was het maar kort, een kamer met jou en Jaco te delen! 

Mijn huidige collega’s van de anatomie; Roelof-Jan Oostra, Petra Habets, Lida 
van der Merwe, Roeland Kleipool, Mara Clerkx, Eric Lichtenberg, Inge Dijkman, Kerri 
Colman, Inge van der Zaal, Karl Jacobs en de eeuwig gezellige groep toegewijde 
studentassistenten, dank voor de gezellige werksfeer, voor jullie interesse in mijn 
project en voor jullie steun in de drukke periode waarin ik het manuscript van mijn 
proefschrift af moest schrijven.  

Cindy Cleypool, mijn lieve oud-collega van de anatomieafdeling, wat ben ik 
blij dat we nog zo regelmatig contact hebben. Gezellig bijkletsen over de kleintjes of 
een onderwijsmomentje over en weer.  

Laurens de Rooy, Lotje Broekens, Marco de Marco en Inge Dijkman van het 
Vrolikmuseum, dank voor het fantastische werk wat jullie achter de schermen 
uitvoeren, maar waardoor het publiek via boeken, internet en natuurlijk via het 
prachtig verbouwde Vrolikmuseum kan genieten van de aloude collectie van vader en 
zoon Vrolik. Het museum is een plek waar ik graag kom om inspiratie op te doen. 

Beste André de Graaf, voor vragen over financiën, personeelszaken, maar 
ook voor mooi fotopapier kan ik altijd bij je terecht. Hartstikke leuk dat Didier en ik 
eens een verhaal over duiken mochten houden op je aquariumvereniging! 

Beste Carel Kools, voor spannende verhalen over museumstukken en 
mummies kan ik altijd bij je terecht, én voor het maken van een prachtig voetje voor 
een 3D geprint embryo ook. Wat een talent, fantastisch dat je je nog steeds voor onze 
afdeling inzet.  

Beste Peter Lowie, dank voor de uitnodiging om te mogen spreken voor de 
medisch fotografen. Sindsdien hebben we een leuk contact. Fijn dat ik nog steeds op 
je expertise terug mag vallen.  

Anita Buffing, nog zo’n stille kracht op de afdeling. Jouw oprechte interesse in 
mijn gezin, mijn reizen en mijn hobby’s waardeer ik enorm. Want er is meer in het leven 
dan alleen werken. Aho Ilgun, ‘buurman’ uit Zuid-Oost, Pieter heeft onder jouw hoede 
de kunst van het pipetteren geleerd en sindsdien maken we nog vaak gezellig een 
praatje samen.    

Tenslotte nog een aantal promovendi/postdocs  die hun traject een tijd lang 
parallel aan dat van mij hebben gelopen. Karel van Duijvenboden, Vincent van Eif, 
Marie Gunthel, Maarten van den Hoogenhof, Ingeborg Hooijkaas, Krystien Lieve, 
Rob Janssen, Doris Skoric-Milosavljevic, Joyce Man, Andrea Mattiotti, Rajiv 
Mohan, Vincent Portero, Stuti Prakash, Yolan Reckman, Nicole Burger, Nina de 
Groot, Aleksander Sizarov, Wino Wijnen, Ies Elzenaar, Roos Marsman, Arlin Smits, 
Appie Beqqali, Julien Barc, Amin, Koen Scholman, Martijn Bakker, Wim Aanhaanen, 
Ralph van Oort, Alex Postma, Tilly Mommersteeg, Elaine Wong, Kees Jan 
Boogerd, Ileana Badi, Irina Sergeeva, Sonia Stefanovic, Antoinette van Ouwerkerk, 
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Bram van Wijk, Marc Sylva, Tristan Krap, Anke Tijsen, Fleur Tjong, Henk van 
Weerd. Jongens, enorm bedankt voor de gezellige sfeer op de afdeling. Dankzij 
jullie staat onze afdeling bekend als één van de leukste afdelingen in het AMC.
En waar is een afdeling zonder secretaresses? Nita, Bettina, Nathalie, Marijke, 
Roosje, Inge, mijn dank aan ieder van jullie is groot. Jettie Kanon, voor jou in het 
bijzonder veel dank voor je gezelligheid en voor het administratief verwerken van ál 
die studenten. Met jouw mapjessysteem is alles altijd perfect geregeld. 

Mijn studenten 
Tijdens het symposium ‘The World of Science’, georganiseerd door de 
Graduate School voor promovendi van het AMC, kreeg ik als startende promovendus 
de tip om studenten in te zetten tijdens het promotieonderzoek. Dat heb ik me 
geen tweede keer laten zeggen. Niet twee of drie, maar 86 studenten 
hebben mij de afgelopen jaren tijdens verschillende stages, of vaak ook 
gewoon geheel vrijwillig, met mijn onderzoek geholpen. En zelfs terwijl ik dit 
schrijf zit Berrie Meijer, student van het eerste uur, naast mij om me te helpen met 
de vormgeving van mijn boekje.  

Lieve studenten, waar was ik geweest zonder jullie hulp? Jullie verdienen 
allemaal een pluim dus daarom noem ik stuk voor stuk met grote dankbaarheid jullie 
namen. De masterthesisstudenten; Karel de Bree, Babette Bais, Renate Eveleens, 
Peggy van den Biggelaar, Gijs Roelandt, Richard Pesch en Melanie Tijsterman. 
Bachelorthesisstudenten; Fabiënne Stubenrouch, Zaid Al-Shaibani, Laura Kuil, Joris 
Maarleveld, Clara Besselink, Tyas Veldhuis, Kirsten Aben, Kaye de Cuba, Marieke 
Buijtendijk, Marjolein Seinen, Stan Driessen, Job van Wijlick en Priscilla Olsthoorn. 
Miniscriptiestudenten; Sander van Wieringen, Robert Post, Babette de Jong en 
Charlotte Buijs. Honoursstudenten; Bas Hulstein, Nora Chekrouni en Ward van der 
Ven. Gamedesignstudenten; Reggie Schildmeijer, Melvin Griffioen, Patrick 
Stroombergen, Pjotr de Weert, Berend Bakker, Dennis van Etten, Jordy Kalle, Jasper 
Gieskens, Rehan Rana, Yoobin Kim, Pepijn van der Linden, Richard Pesch, Jeroen 
Pouw, Robin Moolenaar, Guido Lens en Samantha Hetem. De keuzevakkers; Hjalmar 
Boon, Fatima Bounif, Karel de Bree, Eden Hodde, ‘Eindbaas’ Berrie Meijer, Denise 
‘Torretje’ Torenstra, Merel de Witte, Noortje Hagemeijer, Laurien Hassing, 
Dieuwertje Hoornstra, Bas Hulstein, Marieke Buijtendijk, Marjolein Seinen, Marcel 
van der Poel, Daniël Smidt, Jason van Genderen, Maxime Slooter, Charlotte 
Hafkamp, Robel Michael, Ramona Linschoten, Iris Harmsen, Isabelle de Vries, 
Froukje de Kanter, Marjet Oppelaar, Gijs Roelandt, Emma Groot, Hugo van 
Willigen, Oren Turgman, Bryan Verhoef, Jasmine de Jong en Dylan Henssen. En 
de ‘vrijwilligers’; Berrie Meijer, Olga de Bakker, Didier de Bakker, Francisco 
Noyola, Hanna Groen, Sonja Levy, Daniël Smidt, Clara Besselink, Claudia 
Berends, Ramona Linschoten, Tarik Lachkar, Moritz Warmbrunn, Maryam Ghariq, 
Laurent Simons, Manar Issa en Christianne Veugen.  

Een aantal van bovengenoemde studenten wil ik expliciet persoonlijk 
bedanken voor hun uitzonderlijke hulp en gezelligheid. Om te beginnen de 
allereerste groep keuzevakkers; Berrie, Karel, Merel, Torretje, Hjalmar, Fatima en 
Eden. Wat hebben we samen met Chris en Kees een leuke tijd gehad in het 
reconstructiehok. De gevleugelde woorden ‘Dear Mr. Amira’ werden standaard 
uitgeroepen als het programma voor de zoveelste keer vast liep. Karel en 
Merel, jullie zijn naast Dieuwertje en Bas (bij mijn weten) de twee enige echte 3D-
atlasstelletjes, dus laat me maar weten wanneer de eerste 3D-atlasprojectbaby’s in 
aantocht zijn ;) Karel, al sinds januari 2010 ben jij mijn trouwe rechterhand. Je hebt me 
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letterlijk enorm veel werk uit handen genomen en ik ben trots dat je op drie van de 
manuscripten in dit proefschrift coauteur bent. Berrie, wat hebben we een fantastische 
tijd gehad in Washington D.C., waar we onder bijzondere omstandigheden de 
kostbare coupes van de embryo’s uit de Carnegiecollectie mochten fotograferen. Het 
was hard werken, oordopjes in en doorbuffelen, maar tussendoor was er tijd voor 
gezellige dinertjes (Pizza XXXL) en een tripje naar New York. Bedankt voor je 
onvoorwaardelijke steun bij het opmaken van dit proefschrift! Jij en Karel zijn echte 
vrienden voor me geworden, ik hoop jullie klinische paden nog lang te kunnen volgen.  

En dan was daar Babette Bais, die het presteerde om een masterthesis van 
ruim 400 pagina’s bij me in te leveren; een atlas op zich! Daniël Smidt, die zich na zijn 
keuzevak nog tijden belangeloos ingezet heeft voor het 3D-atlasproject en daarmee 
een maatje van me geworden is. Stan Driessen, die zijn bachelorthesis (zie hoofdstuk 
3.2) zeer verdienstelijk combineerde met een gezellig jaar in de Epsteinbarcommissie. 
Ik vind het hartstikke leuk dat we ook nog eens buren geworden zijn! Moritz 
Warmbrunn, de fysiotherapiestudent die uren en uren, jaren en jaren met 
engelengeduld vrijwillig álle 318 spiertjes van een embryo gereconstrueerd heeft. 
Dankzij hem heb ik hoofdstuk zes aan dit proefschrift toe kunnen voegen. Moritz, ik 
ben enorm trots op je, dat je via de zijstroom nu ook arts weet te worden!  

Drie gamedevelopmentstudenten hebben mij als assistent de afgelopen jaren 
geholpen met het omzetten van de 3D Amiramodellen naar Blender, met als resultaat 
die prachtige 3D embryo’s. Reggie Schildmeijer, jij was de eerste HvA’er die zich 
tegen het modelleren aan bemoeide. En nog steeds denk je graag met me mee als ik je 
weer eens om hulp vraag. Jeroen Pouw en Guido Lens volgden in jouw voetsporen. 
Met hen heb ik in de maanden januari t/m april 2016 gebuffeld om de veertien 3D 
modellen die ik mee wilde sturen met het Sciencemanuscript álle veertien af te 
krijgen. En het is ons gelukt, dankzij jullie professionele en flexibele houding. Jullie 
zijn stuk voor stuk kanjers! 

The 3D Atlas of Fetal Anatomy project 
Beste Yousif Dawood, wie had ik beter kunnen wensen als promovendus om het 3D-
Atlasproject voort te zetten dan jij. Je wilt graag gynaecoloog worden dus de uitstap 
naar de foetale periode en de intensievere samenwerking met de kliniek zijn jou op 
het lijf geschreven. Ik heb de lat hoog gelegd voor je, maar als copromotor sta ik altijd 
voor je klaar.  

Lieve Eva Pajkrt, wat een geluk dat ik dankzij de intensieve samenwerking 
met jou en je collega’s van de verloskunde/obstetrie de link met de kliniek weer 
gevonden heb. Je hebt een prachtig vak en ik hoop nog lang met je samen te mogen 
werken.  

Het team Blended Learning 
Beste Etienne Verheijk, Ellen te Pas en Egbert Neels, samen met de andere teamleden 
hebben we vorig jaar namens de faculteit geneeskunde en de 
medische informatiekunde de eerste verkennende stappen mogen zetten op het 
terrein van Blended Learning. Dank voor het leerzame en inspirerende, maar 
bovenal ook heel gezellige jaar. 

De Forensische radiologie 
De collega’s van de pathologieafdeling aan het Nederlands Forensisch Instituut, die 
mij veelal als klein meisje al hebben leren kennen via mijn moeder in haar tijd 
als forensisch arts, wil ik bedanken voor de voortdurende prettige samenwerking op 
het gebied van de forensische radiologie. Met name de intensieve samenwerking 
met Vidija Soerdjbalie-Maikoe en met Ann Maes, die ons helaas te vroeg ontvallen is, 
zijn 
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voor mij zeer waardevol. Ook de pathologieassistenten, ofwel ‘de jongens’, 
verdienen net als de forensisch laboranten van de radiologieafdeling in het Groene 
Hart ziekenhuis in Gouda een eervolle vermelding voor hun fantastische werk! Beste 
Ludo Beenen en Rick van Rijn, ik heb jullie leren kennen tijdens het ‘founding’ congres 
van de International Society for Forensic Radiology and Imaging in Zürich in 2012. 
Sindsdien weten we elkaar goed te vinden in het AMC. Ludo, ontzettend fijn dat mijn 
collega’s van de anatomie en ik altijd bij je terecht kunnen voor CT-scans op de SEH. 
Rick, fantastisch dat je mijn vader na zijn pensioen toch nog aan het promoveren hebt 
gekregen! 

My inner circle 
Beste Prof dr N.F.Th. Arts, beste Nico, uw handen waren de eerste handen die mij ooit 
vast hielden. Middels een vacuümextractie en uitwendige pressie wist u mij in het VU 
ziekenhuis te verlossen uit het baringskanaal. Mijn moeder heeft als uw promovendus 
altijd contact met u weten te houden en ik vind het een bijzonder grote eer dat u ook 
op mijn promotie aanwezig zult zijn. 

Lieve buddy’s van duikteam Remora in Gouda en deelnemers aan de vijf trips naar 
Marsa Shagra die Didier en ik hebben mogen organiseren. Échte ontspanning zoals je 
die onder water vindt kennen maar weinig mensen, daar moet je duiker voor zijn. 
Dank voor jullie niet aflatende interesse in mijn onderzoek en voor de immens 
gezellige trips naar Egypte!  

Lieve Michael-John Sweers, Hanna Groen, Erwin de Boer, Reineke 
Koldewijn en Casey Whalen, er zijn er weinigen die het promotietraject van mij van 
zo dichtbij meegemaakt hebben. Dank voor jullie onaflatende interesse, steun en 
vriendschap.  

Lieve geneeskundevrienden, Niek Sperna Weiland & Ellion Kwofie, Eline 
Overwater & Nils Knotter, Laura Schouten & Stef Buskens, Nienke Inja & Erik van 
Tol, Joyce Allart, Florian Huiskes, Jelle Visser en Sara de Vries. We go way back! De 
collegebanken en de (pooltafel in de) Epsteinbar zijn jaren ons toneel geweest. Wat 
heerlijk om te zien dat ieder een prachtige baan heeft weten te bemachtigen. Ik 
koester onze schaarse afspraakjes en etentjes.  

Lieve Michelle Vergeer, ons jaar op 2 havo was het mooiste jaar van de 
middelbare school! Helaas scheidden onze wegen zich weer toen ik toch genoeg 
punten haalde om de overstap naar het vwo te maken, maar gelukkig hebben we 
elkaar hervonden in de bijzonder gezellige én hoogwaardige dinertjes met Pieter en 
Ferdi!  

Lieve Daniëlle van Pelt, op het vwo vonden we elkaar in onze interesses in 
onder andere de geneeskunde. Dat jouw proefschrift hier als voorbeeld op mijn 
bureau ligt geeft aan dat we allebei uiteindelijk de eindstreep hebben behaald. 
Thomas en jij vormen een fantastisch koppel waar ik graag boven óf onder water 
mee vertoef.  

Lieve Irene Mak, toen we er tijdens onze coschappen beiden achter kwamen 
in verwachting te zijn, en we ook nog eens één dag na elkaar van een dochtertje 
bevielen, werd onze vriendinnenband gesmeed. Heerlijk die nuchtere appjes die je 
stuurt vanaf het boeren land. Bedankt voor je onvoorwaardelijke steun in de drukste 
periode van mijn leven.    

Lieve Suzanne van der Plas, liefste Suus. Dat ene jaartje bij Chris op de kamer 
op L2 was de bakermat voor een fantastische vriendschap. Samen met Peet run jij de 
firma Van der Plas, met jullie lieve kindjes Matthijs en Anna. Pieter, Josien en ik komen 
graag bij jullie over de vloer om weer even op te laden.    
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En dan ‘the boys’; Pieters jeugdvrienden die in de afgelopen elf jaar ook mijn vrienden 
geworden zijn. Jorrit & Marije, Herman, Marco, Alex, Floris & Sara, de Tandjes, Jacob 
& Mélanie, Joël & Josefine, het is altijd lachen met jullie. De meest geweldige dialogen 
komen langs; de broodnodige ontspanning in ons drukke leven. Jullie aanwezigheid 
bij ons thuis maakt iedere oud-en-nieuw tot een feest! 

Lieve families de Groot en Vlietstra, wat is het heerlijk om als vriendin en later vrouw 
van Pieter opgenomen te worden in jullie warmte en liefde. Ik heb duidelijk kunnen 
ervaren hoe de onverwachte klap van het plotselinge verlies van Pieters vader Folkert 
beide families nog hechter heeft gemaakt. Prachtig is het ook te zien hoe nieuw leven 
in beide families geluk brengt. Stuk voor stuk hebben jullie altijd met veel interesse 
geïnformeerd naar mijn onderzoek en ik ben blij dat ik jullie nu eindelijk het 
eindresultaat daar van kan tonen.  

Lieve familie de Bakker, ‘Een sterke vrouw…wíe zal haar vinden?’ 
De gevleugelde uitspraak van oma Rietje, die ons nu ruim een jaar geleden op 104 
jarige leeftijd is ontvallen. Wat een sterke vrouw was dat; zes kinderen, tien 
kleinkinderen en als leerkracht actief op school én tot op hoge leeftijd ook in de kerk. 
Ik denk dat het aan oma te danken is dat een heel groot deel van onze familie 
uiteindelijk in het onderwijs terecht gekomen is. Ieder van jullie zal beamen dat het 
een waar voorrecht is opgegroeid te zijn in deze inspirerende, creatieve en hechte 
familie.  

Lieve Marieke en Josien, mijn lieve, mooie, slanke schoonzusjes met de 
lánge benen! De ene arts en de ander tandarts, schoonzusjes om trots op te zijn. Ik 
heb het voorrecht jullie al elf jaar van dichtbij meegemaakt te mogen hebben, eerst 
nog thuis in Krommenie, later op de diverse kamers in Amsterdam en Haarlem. Altijd 
gezellig, open, geïnteresseerd én in voor een lekker wijntje! 

Lieve Reina, een fijnere schoonmoeder als jij kan ik me gewoonweg niet 
wensen. Wat ben je een fantastisch sterke en veerkrachtige vrouw! Je hebt 
drie geweldige kinderen opgevoed tot prachtige mensen, hebt een uitdagende baan 
en je hebt je leven na het verlies van Folkert bewonderenswaardig snel weer 
opgepakt. Met de komst van Josien ontpopte je je als lieve en zorgzame oma. Je 
leert haar in een razend tempo woordjes en als Pieter en ik thuis komen van een dag 
hard werken staat er steevast een pan dampende boerenkool op tafel. Velen 
zijn jaloers op die schoonmoeder van mij!   

Lieve opa, oma en Gerhard, wat een geluk dat jullie deze heugelijke 
gebeurtenis mee kunnen maken. Omdat Didier, Madeleine en ik altijd veel bij jullie 
gelogeerd hebben in België en Zuid-Frankrijk hebben jullie ons ten eerste 
fantastische vakantieperiodes gegeven (mét zwembad!) en tegelijkertijd gezorgd 
voor een hechte familieband. Fantastisch hoe jullie ons altijd gesteund hebben en 
overduidelijk trots zijn op de door ons behaalde resultaten. Ik kan me geen betere 
grootouders wensen! 

Lieve Didier, vier handen op één buik, dat zijn wij. Zo veel gedeelde 
herinneringen, geuren, gedachtes en quotes. Als kinderen Indiaantje spelend in 
het bos viel jouw interesse voor de biologie al op. Uilenballen uitpluizen, sporen 
zoeken en afleveringen van Jacques Cousteau kijken. Wat een geluk dat jij van onze 
gedeelde hobby duiken je beroep hebt kunnen maken! Je speurt jaarlijks de 
koraalriffen van de Cariben af naar sponzen en publiceert je studies in 
vooraanstaande tijdschriften. Ik kijk nu al uit naar jouw promotie!  

Lieve Madeleine, in een oogwenk heb jij je ontpopt van mijn kleine zusje tot 
een prachtige zelfstandige volwassen vrouw. Wat vliegt de tijd ongemerkt 
snel voorbij. Daarom vind ik het extra knap dat jij niet de reeds gebaande paden 
van de geneeskunde koos maar de zakelijke kant op gegaan bent. Met jouw pittige 
karakter en gevoel voor stijl is dat je op het lijf geschreven. Ik kan niet wachten tot ik 
weer van je vinologische kennis gebruik mag maken!  

306 	



Dankwoord	

307 
10 

Lieve papa en mama, dat jullie mij als baby, wanneer ik huilde, naast de luidruchtige 
Dot matrix printer legden om tot rust te komen, betekent dat ik al vóór de geboorte 
geconditioneerd was op het doen van promotieonderzoek. Mama, jij bent altijd mijn 
grote voorbeeld geweest. Dokter, doctor, commissies hier en daar, moeder en altijd 
klaar staan voor anderen; nu ik zelf moeder ben zie ik pas hoe jij je voor ons 
opgeofferd hebt. Samen met papa vorm je een perfect en onbreekbaar team. Jullie 
genieten van het goede leven waar jullie zo intens hard voor gewerkt hebben. Lieve 
papa, ondanks jouw fulltime baan als radioloog en hoofd van de afdeling was je er voor 
ons als vader, altijd. Je bouwde een speeltuin voor ons in het bos, en gaf me jouw liefde 
voor vogeltjes, tuinieren, fotografie en creativiteit mee. Wat een heerlijke 
onbezorgde jeugd hebben jullie voor ons gecreëerd. Ik ben dankbaar dat ik jouw 
diplomatieke genen en visuele schors heb meegekregen. Een perfecte combinatie om 
dit proefschrift tot een goed einde te brengen. En wat is het geweldig dat ik nu met 
jullie beiden professioneel samen kan werken. Mama jij hebt nog aan de basis gestaan 
van dit proefschrift door samen met mij foto’s te gaan maken bij de Carnegiecollectie. 
Ook nu werken we nog samen in de duikgeneeskunde en met papa in de forensische 
radiologie. Ik wens dat we nog lang en gelukkig van elkaars aanwezigheid mogen 
genieten!      

Lieve Pieter, toen ik je voor het eerst spotte tijdens de decentrale selectie van 
geneeskunde wist ik dat jij de ware was voor mij. We vonden elkaar elf jaar geleden 
in onze wederzijdse interesses en hobby’s en kunnen elkaar fantastisch steunen zowel 
in de wetenschap als in de kliniek. Wat mogen we ons gelukkig prijzen met zo veel 
lieve familie en trouwe vrienden om ons heen, ons prachtige huis, ons allerliefste 
dochtertje Josien en de blijde wetenschap dat we binnenkort een zoontje verwachten. 
Ik hou van je.  

Lieve Josien, jij maakte dat de embryologie geen abstract begrip meer voor mij was, 
maar echt begon te leven. Van dag tot dag wist ik hoe jij diep in mij gevormd werd en 
groeide. Sinds Bevrijdingsdag 2016 vul jij onze harten met onmeetbaar veel liefde en 
blijdschap; daarbij valt alle wetenschappelijke kennis in het niet. Ik geniet er van jouw 
moeder te zijn.  

 “Je n'oublierai personne.” 

Bernadette Soubirous, 1879
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