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dANkWOORd
Het schrijven van dit proefschrift is mogelijk geweest dankzij de hulp en steun van 

velen. Een aantal van hen wil ik in het bijzonder bedanken.

Allereerst de patiënten (en in geval van de kinderen, ook hun ouders) die hebben 

bijgedragen aan de onderzoeken beschreven in dit proefschrift. 

Mijn promotor prof. Dr. M.P. Mourits. Beste Maarten, bedankt dat je vanaf het moment 

dat ik op je deur klopte in me geloofd hebt.

Mijn promotor prof. Dr. R.O. Schlingemann. Beste Reinier, je hebt de gave om iets 

steeds vanuit een nieuwe invalshoek te bekijken, bedankt voor je kritieken.

Mijn co-promotor dr. F.D. Verbraak. Beste Frank, bedankt voor je begeleiding met 

humor en je vriendschap. Je hebt je hart op de goede plek, maar ook op je tong, dat 

is een goede combinatie.

Mijn co-promotor dr. T.J.T.P. van den Berg. Beste Tom, jouw goede onderwijs van de 

fundamentele optica is de basis geweest voor dit proefschrift, bedankt daarvoor. 

De leden van de promotiecommissie, Prof. Dr. A.G.J.M. van Leeuwen, Prof. C.C. Sterk, 

Prof. Dr. N.E. Schalij-Delfos, Prof. Dr. H. Tan, Dr. C.A.M. Hulsman en Dr. T. Theelen, wil 

ik bedanken voor het kritisch beoordelen van mijn proefschrift en het plaatsnemen in 

mijn commissie.

Alle (oud)medewerkers van de oogheelkunde in het AMC. 

Carola van de Poel, als secretaresse mijn steun voor de meer bureaucratische kant van 

dit proefschrift. 

Alle stafleden, huidige arts-assistenten en oud-assistenten Rahman, Jolien, Yassi, 

Carine en Mirjam, wil ik bedanken voor de goede samenwerking. 

Mijn roomies Leonore en Marilette, vooral dankzij jullie was mijn bureau een fijne plek 

om te werken. 

Stanley en Nazli, de gezelligste leden van het OCT team. Stanley bedankt dat je mijn 

onderzoek met flair voortzet. 

Yvette, jouw idee leidde tot de studieopzet en de uiteindelijke resultaten beschreven 

in hoofdstuk 6. Bedankt voor de aangename samenwerking. Ook Yolanda, Elly en 

Hinke-Marijke bedank ik voor hun medewerking.

Roy, Jeroen en Martijn, bedankt voor de technologische ondersteuning, dankzij jullie 

humor leek het sowieso al minder ingewikkeld.

Michael Abràmoff en zijn team wil ik bedanken voor de ontwikkeling van het OCT 

segmentatie algoritme.
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Mijn paranimfen Hille van Dijk en Joyce Zijdewind.

Lieve Hille, lieve Jul, mijn maatje, het toevallig op hetzelfde moment starten met 
promotieonderzoek heeft ons verbonden. Lief en leed delen op de kamer of op 
congres en nu elkaars paranimf, onze band kan niet meer stuk. 

Lieve Joyce, al meer dan 25 jaar ben je er voor me en ook nu sta je aan mijn zijde. 
Je bent een fantastische vriendin. Samen met Michiel en lieve Krijn zijn jullie super 
gezelschap. Ook Stans en Jac wil ik bedanken. Jullie deur staat altijd open voor advies 
of om weer mooie momenten te delen. 

Mijn vrienden en familie.

Jeroen & Diana; altijd in voor een bourgondische brainstormsessie of spel, onze 
avonden/weekenden zijn mij zeer waardevol.

Claudia & Maerle van studententijd tot moederschap; de dynamiek blijft gelijk.

Elja & Sander, altijd geïnteresseerd geweest in dit proefschrift ondanks het feit dat het 
voor jullie geen dagelijkse kost is. Dat waardeer ik enorm.

Evelien en Irene bedankt voor jullie loyale vriendschap en goede promotietips.  

Marjolijn, dat koffie een basis is voor research heb ik al samen met jou ontdekt in 
Melbourne, het zijn mooie herinneringen.

Herma en Johan; jullie “volgen” mij van jongs af aan en doen dat met bijzonder veel 
interesse en liefde. 

Lieve Nienke en mijn lieve nichtje Eline, bedankt voor jullie eindeloze support in alle 
opzichten. Het is mooi om te zien hoe jullie, samen met Marcel, van het leven genieten.  

Lieve Els, een super schoonmoeder, bedankt dat je altijd voor me klaarstaat, die vele 
uurtjes oppassen hebben zeker bijgedragen aan het resultaat. 

Jeroen, mijn grote broer. Leuk dat we zo verschillend zijn, maar toch ook hetzelfde. 
Bedankt voor je kritische blik op de samenvatting. Robien, Margreet en Frans, ik ben 
blij dat jullie bij de familie zijn gekomen.

Lieve mams, sterker dan sterk, bedankt voor je liefdevolle en onvoorwaardelijke 
steun. Samen met pappa heb je gezorgd voor een warm nest met alle ruimte voor 
persoonlijke ontwikkeling, daar pluk ik nu de vruchten van.

Tot slot, mijn lieve Arjen, altijd positief, creatief en ondernemend. Wij hebben eigenlijk 
geen woorden nodig! Toch wil ik je ook in woorden bedanken voor je adviezen en 
vooral voor de mooie vormgeving van de cover. Samen met onze fantastische dochter 
Fabienne gaan we weer nieuwe uitdagingen tegemoet. Fabienne, dankzij jou was 
wetenschap soms even minder belangrijk, dankjewel lieverd.
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