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 Ook al heb ik slechts 2 jaar en 7 maanden in het AMC rondgelopen, 

waarvan een half jaar als student, een half jaar als onderzoeksassistent en maar 1 
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 Het ePOD team: Liesbeth, Anouk, Marco, Hyke, Cheima, Anne, Marieke, 

Michiel en alle studenten die bij ePOD betrokken zijn geweest voor mijn komst. 

Bedankt voor al jullie harde werk wat tot deze unieke studie. Zonder jullie inzet, 

tijd en kracht was ePOD 1.0 nooit afgerond. Met het van start gaan van ePOD 2.0, 

is er een mooi vervolg op jullie werk gekomen. Wie weet wordt er al nagedacht 

over ePOD 3.0? 
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Irene, Jasper, Jithsa, Joena, Jordi, Jos, Josien, JP, Jules, Kerry, Lena, Lukas, Luuk, 

Maddy, Martin, Matthan, Melissa, Michiel, Oliver, Ot, Paul, Paul, Pim, Raschel, 

Remy, Sandra, Sofieke, Tanja, Valentina en Wouter, bedankt voor jullie 

gezelligheid, de interessante gesprekken tijdens de lunch, de vrijdagmiddag 

borrels, gezelschap tijdens (inter)nationale ISMRM bijeenkomsten, uitleg over 

technische MRI onderwerpen, hulp bij de scanner, hulp bij de analyses, koffie en 

TAART, en wat al niet meer. Ik voelde mij zeer welkom op deze unieke afdeling, 
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Claudia (Claupel), ik heb je heel erg gemist toen je in New York zat. Paul (meneer 

De Heer), gelukkig kon jij met je Matlab kennis de pijn van dit gemis wat 

verzachten, jammer dat je niet in onze kamer bent blijven zitten. Dorien (Dorienie), 

jouw vrolijke humeur maakte de ochtend altijd een stuk gemakkelijker. Esther, ook 

jouw steevaste vrolijkheid en interesse maakte van onze kamer een gezellige 

ruimte. Josien, de rust zelve maar altijd in voor een gesprekje: gezellig! Chiel, onze 

tabel-kantel-expert, zonder jouw hulp en Word/Powerpoint tips en tricks, zag dit 
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 Naast collega’s zijn er ook wat vrienden en vriendinnetjes die een plekje in 

dit dankwoord verdienen. Ingrid en Bianca, ook al spreken we elkaar maar enkele 

keren per jaar, tijdens die keren voelt het alsof we elkaar elke dag spreken. Ik vind 
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we, ondanks dat ieder van ons haar eigen weg is ingeslagen, alsnog lekker met 
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zelf kinderen hebben? Liek en Char, na jullie stages zijn we vriendinnetjes 
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chocolade koekjes heerlijk, en ik hoop dat er hier nog vele van zullen komen! Hee, 
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ook een vriendinnetje van jullie worden. Joena, ik waardeer je specifieke blik en 

inzicht in situaties, je onverwachte appjes met plaatjes met diepzinnige spreuken of 

lama’s en je positiviteit. Jithsa, wat een geweldig persoon ben je. Je maakt me altijd 

aan het lachen, of dit nu met je beeldende verhalen is, een ‘absoluut niet’ of je grote 

glimlach als je onze kamer in komt. 

 Geor en Claudia, mijn lieve paranimfen, wat ben ik blij dat ik jullie heb 

leren kennen en dat jullie op deze speciale dag naast mij willen zitten. Dank voor 

jullie onvoorwaardelijke steun tijdens mijn PhD, jullie luisterend oor voor als ik 

even moest klagen, en voor de gezelligheid in onze kamer. Ik kom later graag in 

jullie lab werken. Geor, dank je wel voor al je liefde tijdens de afgelopen periode. Je 

bent een uniek persoon. Clau, dank je wel voor je lieve woorden en knuffels 

wanneer ik deze nodig had (ook als ik het niet hardop zei). Je bent geweldig. 

Zonder jullie zou ik deze dag niet doorgekomen zijn! 

 Anouk, onze korte maar krachtige samenwerking begon in februari 2015, 

en wat hebben we veel bereikt in deze korte tijd. Ik vond het ontzettend fijn om 

met jou samen te werken, we waren goed op elkaar afgesteld en vormden zo een 

sterk team. Dank je wel voor al je hulp en het delen van je kennis bij alle analyses, 

voor je feedback en kritische noten, en voor je brainstorm sessies. Ook in Hawaii en 
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Korea was het geweldig, samen met jou en Bram. Dank voor jullie gezelligheid en 

vrolijkheid tijdens de spelletjes (…), de culinaire momenten, ons moment-of-fame 

tijdens karaoke (gelukkig hebben we de filmpjes nog…), en alle lol die we hebben 

gehad tijdens deze tripjes! 

Lieve Feline en Antoine, wat bof ik met jullie als zusje en zwager. Ook al 

zien we elkaar niet meer zo veel als toen we nog bij pap en mam woonden, 

spreken we elkaar vaak genoeg. Ik vind het fijn voor jullie dat jullie nu je eigen 

plekje hebben, waar jullie je leven samen kunnen gaan opbouwen. Geniet ervan! 

Lieve pap mam, bedankt dat jullie mij de vrijheid hebben gegeven zodat ik 

kon gaan studeren en doen wat ik zelf wilde, jullie stonden hoe dan ook achter 

mijn keuzes. Ik ben jullie dankbaar voor de fijne, onbezorgde jeugd die ik heb 

mogen hebben, en dat ik mij nog steeds onbezorgd kan voelen. Dank voor al jullie 

liefde en steun! 

Lieve Luuk, ook al is er recent pas iets tussen ons, het voelde vanaf het 

begin al als vanouds. Je kwam precies op het goede moment, daar waar ik je steun 

het hardst nodig had tijdens de afronding van mijn boekje, voorbereiding van mijn 

verdediging en mijn speurtocht naar mijn volgende uitdaging. Dank je wel voor je 

steun, luisterend oor, afleiding, knuffels en liefde: zonder jou was het vele malen 

zwaarder geweest! 

 

 

 

 

 

 

 

 

It is kind of fun to do the impossible – Walt Disney 
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