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DANKWOORD
Beste lezers, collegae, vrienden en familie. Mijn promotie heb ik ervaren als een geweldige 
tijd, en ik zou diegenen die de handen uit de mouwen hebben gestoken voor dit 
proefschrift of mij anderszins hebben bijgestaan hartelijk willen danken.

Allereerst wil ik de patiënten en gezonde vrijwilligers die deelgenomen hebben aan de 
verschillende onderzoeken danken voor hun tijd, inzet en vertrouwen. 

Professor dr. E.S.G. Stroes, promotor. Beste Erik, ik wil je vanuit de puntjes van mijn tenen 
bedanken voor alles wat je de afgelopen jaren voor me hebt betekend. Je hebt je op alle 
mogelijke manieren voor me ingezet. Het feit dat je een 100 kilo wegende zitbank met me 
door Manhattan hebt gesleept zegt genoeg! Dank voor al je steun en hulp.

Professor dr. J.J.P. Kastelein, promotor. Beste John, je bent een inspirerende leermeester en 
je hebt veel deuren voor me geopend. Je hebt me, soms op spartaanse wijze, geleerd hoe 
je een artikel schrijft, en daar ben ik je erg dankbaar voor. Ik ben trots om je mijn promotor 
te mogen noemen.

Dr. E. de Groot, co-promotor. Beste Eric, jij hebt me als jonge student bij de vasculaire 
beeldvorming betrokken, wat uiteindelijk uitmondde in dit promotie-avontuur. Ik koester de 
mooie herinneringen aan onze talloze projecten en reizen, en ik heb veel van je geleerd.

Dr. Ir. A.J. Nederveen, co-promotor. Beste Aart, dit boekje had niet tot stand kunnen komen 
zonder jouw ongeëvenaarde kennis en toewijding. De protonen in onze hersenen 
resoneerden vaak op dezelfde frequentie, waardoor we tot mooie projecten en resultaten 
zijn gekomen. Heel veel dank voor de afgelopen mooie jaren.

Professor dr. W.J.M. Mulder, co-promotor. Beste Willem, ons uit de hand gelopen projectje, 
is zonder twijfel het gaafste, meest leerzame en kwalitatief beste onderzoek van het 
proefschrift geworden. Ik heb er van a tot z van genoten. Dank voor al je hulp en inzet.

Professor dr. Z.A. Fayad, opponent. Dear Zahi, you gave me the wonderful opportunity to 
work at your lab in NYC. This sensational year has resulted in 7 publications and many warm 
memories, and I feel very grateful to have been able to work together with you. Thank you 
for coming all the way to Amsterdam to take place in the committee.

Professor dr. E.T. van Bavel, opponent. Beste Ed, ik wil je danken voor het mogelijk maken 
van onze shear stress-projecten. Ik heb veel plezier beleefd aan de samenwerking met jou 
aan dit intrigerende onderwerp. Dank voor je bereidwilligheid om zitting te nemen in de 
promotiecommissie.

Professor dr. K. Nicolaij, professor dr. A. van der Lugt, professor dr. M.P.J. de Winther, en 
professor dr. M.M. Levi wil ik ook hartelijk bedanken voor het kritisch doornemen van dit 
proefschrift en de bereidwilligheid om zitting te nemen in de promotiecommissie.
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Mijn dank is groot voor alle vasculaire imaging-medewerkers, onder wie Johan, Liesbeth, 
Elza, Janneke, Theo, Will, en natuurlijk Hamid. Ook dank aan alle trialbureaumedewerkers. 
Raschel en Sandra, de researchlaboranten van de 3T-MRI, duizendmaal dank, jullie zijn 
geweldig! Goos Huijzer, het was een superervaring om met je te werken, dank voor alles.

Mijn collega’s op F4 wil ik uiteraard ook bedanken voor alle hulp, adviezen, en vooral de 
gezelligheid. Mijn “roomies” Danny, Hans en Olav, door jullie leek promoveren meer op 
stand-up comedy dan op werk (JA HOOR!). Bedankt Onno en Bas voor het gave LCAT 
project. Menno (liters koffie & gezelligheid), Remco, Ankie, Karim, Suthesh en Nanne (ook 
voor het carpoolen naar Tergooi), Lilly, Hans M., Diederik (goede switch naar imaging!), 
Sander, Fatima, Marijn, Ester, Debbie, Maartje, Bregje, Annemiek, Lysette, Frederiek, Renée, 
Carlijne, Roeland, Sara, Aart, Anne, Katrijn, Nadine, Ward, Max, Kees, Jessica, Anouk, 
Geerte, Corien, Brigitte, Meeike, Barbara, Maayke, Andrea, Ties, Daan, Steffi, Sophie, 
Pauline, Ruud, Mandy, Danka, Josien, Fouad, Mandy, Elise, Maurits, Inge, en Loek en Fleur 
die de vasculaire imaging-eer nu hoog houden. Joyce, jij mag natuurlijk niet ontbreken in 
dit dankwoord. In elk proefschrift van deze afdeling word je standaard bewierookt, en 
terecht! Heel, heel veel dank!

I would like to thank all my colleagues at TIMII in Mount Sinai, for their help and for making 
my stay in NYC a wonderful time. In particular Venky, Claudia, Sarayu, Jan, Colin, Rolando, 
David, Mark, and last but not least Jun. Jun, you are an incredibly hardworking and 
dedicated guy, and I want to thank you for all your work on the amazing project we pulled 
off together, and the great time we had doing it (including the basketball sessions on 
Wednesdays).

Ik wil alle co-auteurs van de hoofdstukken in dit proefschrift bedanken, voor zover niet al 
genoemd. Dank voor jullie inzet en vruchtbare samenwerking.

Bart en Michiel, dank dat jullie me als paranimf bij willen staan. Dit moment kunnen we 
straks toevoegen aan de fantastische reeks avonturen die we de afgelopen 15 jaar hebben 
beleefd. Dank voor jullie vriendschap.

Lieve vrienden, Rudy, Karina, Johan, Marloes, Joost, Alexa, Tim, Evelien, Frank, Maaike, 
Joris, Paula, Martje, Frits, Sigrid, Cathelijne, Jeroen en Vanessa, dank voor jullie goede 
gezelschap en vriendschap al die jaren. 

Lieve schoonfamilie, Elza, Ezequiel, Raquel, Robert, Jaqueline, Wilson, Suely, Georges, 
Edson, e meus queridos sobrinhos e sobrinhas. Me sinto grato por fazer parte dessa família 
que sempre me recebeu com muito amor e carinho.

Lieve mam en Mike, pap, Thamar en Jeroen, Lena en David, dank voor jullie liefde en 
onvoorwaardelijke steun. Jullie hebben me alles meegegeven in het leven en staan altijd 
voor me klaar. Ik hou van jullie.

Lieve Juliana, você é o amor da minha vida. Dank voor je liefde, je geduld, je steun, je 
opgewektheid en alle dagen samen die het leven zo mooi maken.

Dankwoord
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