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Dankwoord

In je handen ligt het resultaat van vijf jaar onderzoek. Hiermee komt er 
een einde aan mijn periode als ‘promovendus’. Dit proefschrift was er 
niet geweest zonder de hulp van een aantal bijzondere personen. In dit 
dankwoord kan ik natuurlijk niet iedereen persoonlijk bedanken. Als 
je dit leest, weet dan dat alleen al het feit dat je dit proefschrift krijgt, 
betekent dat je op wat voor manier dan ook interesse toonde. Dat heb 
ik erg gewaardeerd.

Allereerst dank ik mijn promotor en co-promotor bij de biomedical en-
gineering & physics prof. dr. T.G. van Leeuwen en dr. ir. D.J. Faber.

Beste Ton, ik wil je hartelijk bedanken dat je me de kans hebt gegeven 
onderzoek te doen binnen jouw groep. Ik heb veel geleerd en leer nog 
steeds van je visie, wetenschappelijk inzicht en de bijdrage in al onze 
discussies. Het meest bewonder ik de manier waarop je iedereen met 
een open mind benadert en op een positief-kritische manier vooruit 
helpt. Daarnaast heb je voor mij altijd erg veel ruimte en ondersteuning 
gecreëerd om de onderzoeken, die we samen met de kliniek bedachten, 
grondig op te zetten en uit te voeren. Bedankt voor je grote vertrouwen 
en ik hoop dat we nog jaren mooi werk kunnen afleveren.

Beste Dirk! Ik denk dat het veilig is om te zeggen dat zonder jou  dit 
proefschrift er waarschijnlijk niet in deze vorm had gelegen want jouw 
werk is de basis van dit alles. Daarnaast ben ik nooit vergeten (on-
danks een straf München dieet) hoe je ooit Ton hebt overtuigd om me 
naar mijn eerste congres in München te sturen. Je liet mij inzien dat ik, 
toen nog bezig met een MBO-opleiding, iets in de wetenschap te (onder)
zoeken had. Vanaf het moment dat je me vroeg om als cadeau-AIO bij 
jou te komen promoveren, hebben we briljant samengewerkt, congres-
sen bezocht en biertjes gedronken. Dit heeft ertoe geleid dat we een 
zeer goed en sterk optisch diagnostiek team hebben dat alle facetten 
vanaf de basis tot aan de kliniek belicht. Ik ben er daarom trots op dat 
je mijn co-promotor bent en kijk uit naar onze verdere samenwerking, 
congressen en avonturen die nog gaan komen in de toekomst.

Mijn promotor en co-promotor van de afdeling oogheelkunde prof dr. 
M. P. Mourits en dr. F.D. Verbraak.

Professor Mourits, beste Maarten. Bedankt voor de mogelijkheid om 
met de afdeling oogheelkunde samen te werken. 

Frank, we kennen elkaar al een hele tijd en met plezier kijk ik terug 
op de discussies die we hebben gevoerd over de toegevoegde klinische 

waarde van OCT en de voedingswaarde van Bacon & Cheese stuffed 
Hubba Bubba Burgers. Met genoegen denk ik nog terug aan het barbe-
cuen aan het strand van Fort Lauderdale.

De overige leden van de promotiecommissie, prof. dr J.F. de Boer, prof. 
dr. R.O. Schlingemann, prof. dr. M.C. Aalders, prof dr. J.J. de la Ro-
sette, prof dr. T. Ruers en prof. dr. B. Bouma  wil ik bedanken voor het 
beoordelen van mijn proefschrift en de bereidheid zitting te nemen in 
mijn promotiecommissie.

Maurice, aka professor Aalders. Onze eerste ontmoeting in de kelders 
van het AMC, het toenmalige Lasercentrum, staat me nog helder voor 
de geest. Je beschreef daar voor mij de unieke plek die het lasercen-
trum inhield, wat me toen volledig overtuigde om mijn MBO-stage in 
Amsterdam te komen doen. Dat je nu, bijna dertien jaar later, in mijn 
commissie zit, maakt het verhaal helemaal af.

Professor  JFdB, beste Johannes, ooit heb je me de mogelijkheid ge-
geven om naar jouw lab in Boston te komen om daar ruim een jaar aan 
m’n OCT-kennis en buitenlandervaring te werken, wat me zeer goed is 
bevallen. Bedankt daarvoor. Er is gelukkig ook nog altijd een moment 
voor onze traditionele congressigaar!

Professor de la Rosette. Toen u me in 2011 in de wandelgangen van het 
AMC OK-complex vroeg wat ik eigenlijk wilde gaan doen na mijn pro-
motie en me een baan aanbood om het OCT-onderzoek bij de afdeling 
urologie op te zetten, was er niet veel voor nodig om dit aanbod te aan-
vaarden. Dit heeft mij en de afdeling biomedical engineering & physics 
enorm geholpen om het OCT-onderzoek binnen de urologie op de kaart 
te zetten. Ik ervaar de samenwerking als enorm prettig en hoop dat we 
nog vele mooie onderzoeken gaan opzetten in de toekomst.

Brett, first of all, thanks for finding the time to be an opponent in my 
Ph.D. committee, it’s a great honor. We met several times discussing 
many subjects over drinks in Amsterdam, Munich, San Fran and Bos-
ton and I’m sure we will appreciate more of these moments in the fu-
ture.

Paranimfen Rolf en Roy. Jullie hebben ervoor gezorgd dat ik vaak met 
weemoed terug denk aan onze gezamenlijke tijd binnen en buiten het 
AMC. From Hawaii to Munich, it was all good! Het is uniek als je met 
zulke goede vrienden je verdediging mag voeren. True bromance!

Al mijn collega’s en vrienden van de afdeling Biomedical Engineering 
and Physics hebben ervoor gezorgd dat ik een enorm leuke tijd heb ge-
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had tijdens mijn promotietraject. Ik denk daarbij allereerst aan Mar-
tin van Gemert (voormalige chef van het lasercentrum). Martin, je 
hebt mij geleerd dat goede wetenschap briljant samen gaat met goed 
eten en drinken. De altijd vrolijke Barbara en Nienke niet te vergeten. 
Een autoband verwisselen in het donker zal nooit meer hetzelfde zijn. 
Legendary Jelmer, altijd in voor een biertje en een deep-fried pizza. 
Annemarie, zullen we ooit weer drankjes doen in het Oosterpark? Vita-
li, you survived me as an office-mate. Nicolas! Dude, what an epic time 
so far. Uruguayan steak on the grill, what’s not to love! Edwin aka Eddy 
de afdelings-Fries, geen grafiek leesbaar zonder Beerenburg. Paul B., 
mattie vanuit Ede, mooi dat we weer samenwerken. Frank/FrankyBoy, 
jouw schaterlach tijdens onze dailyshow-lunch maakt veel goed op een 
dag. Mitra, je bent een toffe buurvrouw en true OCT-hipster! Jeroen K, 
Kalki, Kalkmeister. Stappen in hotel Arena was in vele opzichten be-
palend. Jeroen vd W. , remember Luxemburg! Martin B., programme-
ren en koffie is een mooie combinatie. Judith en Angela, zonder jullie 
geen cellen, rock & roll en georganiseerde labs, bedankt voor jullie hulp 
tijdens de moeilijke apoptose-experimenten! Ronni, ik ken niemand die 
zo snel kan praten, maar ik mis je gezelligheid elke dag. Paul C., je bent 
een voorbeeld van het verbinden van technisch en klinisch onderzoek. 
Anais, you are a great friend and a great colleague!

Uiteraard kunnen mijn urologie collega’s hier niet ontbreken. Aller-
eerst dr. De Reijke en dr. Laguna. Samen met prof. De la Rosette heb-
ben jullie het OCT-onderzoek binnen de urologie mogelijk gemaakt en 
mijn aanwezigheid op OK’s was voor jullie nooit een probleem, dank 
daarvoor.  Evelyne Cauberg, wat ooit begon als een wild idee tijdens de 
AMC World of Science Course heeft uiteindelijk geleid tot een enorme 
spin-off, maar bovenal was het altijd erg gezellig. Kurdo, bedankt voor 
de relaxte samenwerking en voor het oprichten van de OCT-BMW club. 
Berrend aka Berry the Giant, Mieke, de YouTube-liedjes-motivator. 
Willemien aka Nano-Willy en Peter aka P-diddy, het is fantastisch om 
met jullie te werken, te stappen en mooie onderzoeken op te zetten! 
Martine, Sonja, Hessel, Patricia, Guido, Martijn S, Mattias en Laura, 
bedankt voor veel gezelligheid op G4 en tijdens congressen.

Collega’s van andere (klinische) afdelingen, Hille van Dijk, Paulien Kok, 
Stanley Darma, Anne Fre Swager, Maik, Grundeken, Simon Strackee, 
David Boerwinkel, Otto van Delden, Arie Steenbeek (held van het MTO) 
en Arjen Amelink (Erasmus MC), bedankt voor al jullie hulp en mooie 
momenten samen.

Mans, Martijn, Martin en Nick. Al jaren matties, al jaren all-you-can-
eat, al jaren lijstjes, Love it!

Lieve familie, 
Ma en Piet, André en Annemarie, Jan-Karel en Marlies, Janneke en 
Erik, bedankt voor de steun de afgelopen jaren en het vertrouwen dat ik 
dit ooit zou afmaken. Lieve moeders, wat hebben we samen veel meege-
maakt, dat maakt onze band heel sterk. En mam, ik ga nu eindelijk 
afstuderen! Piet, het is fijn je in de familie te hebben en samen Boston 
en Canada verkennen was bijzonder. André en Annemarie, al ben ik de 
slechtst bereikbare broer ooit, ik ben blij dat jullie me altijd blijven bel-
len. Marlies en Karel, dat ik zomaar een tijd bij jullie mocht wonen geeft 
nog steeds een glimlach op m’n gezicht. Jans, samen in Renswoude 
wonen zal ik nooit vergeten. En Erik, als ík kan promoveren, dan kan 
‘Go Ahead Eagles’ kampioen worden!

Oom Wim en tante Alie, jullie hebben mij op ieder mogelijke manier 
enorm gesteund en gemotiveerd. Vele hoofdstukken zijn bij jullie thuis 
geschreven en oom Wim wil ik speciaal bedanken voor het lezen en 
corrigeren van hoofdstuk 1 en 2. Onze band is speciaal en daar ben ik 
dankbaar voor. Ernst en Anja, ik kon en kan altijd bij jullie terecht en we 
hebben zoveel momenten gedeeld dat ik jullie ook graag op deze manier 
wil bedanken. Hans en Marnel, Rien, Jacolien en Jabca, bedankt voor 
jullie steun en fijne gesprekken. Hans, dank voor het meelezen bij de 
Nederlandse teksten van dit proefschrift. Ik hoop dat jij snel het pro-
moveerstokje overneemt.

Ik wil al mijn vrienden bedanken. Zo lang je niemand noemt, kan je 
niemand vergeten! I would like to thank all my friends. As long as you 
don’t mention anyone, you can’t forget anyone.

Als laatste, maar niet de minst belangrijkste, lieve Eva. Jij maakt alles 
in mijn leven in alle opzichten helder en mooi. De vele uren en lange 
dagen maakten het niet altijd even gemakkelijk, maar je hebt oneindig 
veel geduld gehad in deze onderneming. Dankzij jouw ontwerp ziet het 
boekje er ook nog eens fraai uit en daarom is dit boekje ook voor en 
door jou!


