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DANkWOORD

Ten eerste wil ik alle proefpersonen bedanken die voor mij in de scanner hebben gelegen. 

Zonder jullie medewerking was het niet mogelijk geweest om de resultaten en inzichten te 

verkrijgen die hier zijn gepresenteerd.

Verder wil ik graag mijn dagelijks begeleider en co-promotor Aart Nederveen bedanken voor de 

zeer goede begeleiding de afgelopen jaren. Ik bewonder ten zeerste hoe betrokken je bent met 

je medewerkers, ze vertrouwen geeft en altijd het menselijke aspect in ogenschouw blijft houden. 

Bedankt voor de kans die je me hebt gegeven om dit project tot een goed einde te brengen!     

Thijs, als 2de co-promotor en ASL expert ben ik erg blij dat jij tot mijn team van begeleiders 

behoorde. Vooral jouw enthousiasme en bereidheid om je ASL-expertise te delen is van groot 

belang geweest bij het opzetten en uitvoeren van de verschillende studies. Mede door jouw 

inzet (en leiding) om de verschillende ASL onderzoekers in Nederland met elkaar samen te 

laten werken, behoort het ASL onderzoek in Nederland nu tot de wereldwijde top.

Ed, als non-MRI expert was het soms moeilijk volgen als ik bij onze vergadering heel druk en 

snel alles aan het vertellen was. Maar juist jouw blik om de grotere lijnen in het oog te blijven 

houden en het probleem te concretiseren, heeft ons vaak weer op weg geholpen. Bedankt 

voor de goede begeleiding!    

Geachte leden van de commissie, hartelijk dank voor uw deelname in de zitting van mijn 

promotie commissie en het aandachtig doorlezen van mijn boekje. 

Henk-Jan, samen hebben we in korte tijd veel proefpersonen op het AMC en de VU gescand 

voor de PET-ASL studie. Dit ging in het begin met wat up- en downs, maar uiteindelijk liep het 

als een geoliede machine. Het resultaat mag er wezen en hoofdstukken 4-6 waren zeker niet 

mogelijk geweest zonder jouw bijdrage!

Johan, als mede eerste auteur hebben we samen heel wat uren achter de scanner en in de auto 

doorgebracht voor het stille-pCASL project. Het was altijd gezellig en de pCASL module is er 

“bijkans” ook nog stiller op geworden. Zelfs toen je in Duitsland ging wonen, bleven de Skype-

gesprekken altijd van zeer hoog niveau!

Sophie, enkele weken voordat de PET-ASL studie van start ging was jij net klaar met het 

ontwikkelen van de acceleratie selectieve ASL sequentie. We hebben destijds heel hard 

gewerkt om al jouw snelheid selectieve ASL modules op tijd te implementeren in de scanner-

software. Het heeft tot de mooie inzichten van hoofdstuk 5 geleid en bedankt voor de prettige 

samenwerking.

Geen PET-ASL studie zonder de samenwerking met de nucleaire geneeskunde afdeling van de 

VU. Ronald en Adriaan, bedankt voor de samenwerking de afgelopen jaren. Tevens wil ik Esther, 

Judith en het team van laboranten en chemici bedanken voor de bereidheid om speciaal voor 

onze studie op de zaterdagen te komen werken. 

Esben, thanks for all your help with the QUASAR sequence and implementation of the 

hypercapnia measurements. Your knowledge on ASL methodology helped me numerous times 

when working on the PET-ASL project
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Markus en Patrick, als de anesthesisten die betrokken waren bij het PET-ASL project wil ik jullie 

bedanken voor de cruciale rol die jullie hebben gespeeld bij het bedenken en regelen van een 

mobiele masker set-up voor het geven en meten van CO
2
 en het aanleggen van de arterielijnen 

voor de PET metingen.

Sanna, jij was mijn voorgangster op het ASL project. Door jouw hulp kon ik snel beginnen met 

het vervolgen van de ASL onderzoekslijn. Bedankt en veel succes met je opleiding! Tevens wil 

ik alle andere onderzoekers op G1 bedanken voor de hulp met METC formulieren en medische 

vraagstukken.

Jasper en Kerim, als mijn studenten hoop ik dat jullie wat van mij hebben opgestoken gedurende 

jullie projecten, ik heb in ieder geval veel van jullie en geleerd!

Geen promotie zonder alle collega’s op Z0. Als jonkie van de oude lichting Promovendi en als 

oudje van de nieuwe lichting promovendi heb ik een zeer leuke tijd beleeft bij ons op de afdeling. 

In de beginjaren met (“toep-koning”) Pim, (“H-index”) Martijn en (“SPAMMer”) Andre 3 maal per 

week borrelen in het oude gasthuis met een stok kaarten, dikwijls vergezeld door (“puss in purple 

boots”) Anne, (“made in Manhattan”) Elsmarieke,(“ba dum dum tsss”) Marieke en Martin (“RICO!”). 

Later, lunchen in de koffiekamer met zijn allen waarbij vaak het gesprek iets te ver doorschoot in 

de foute richting, en natuurlijk de dagelijkse colabreak met JP (“Rotterdam Hooligans!”), Claudia 

(“Pietertje”) en (“ananassap”) Jos. (“Partyflock-celeb”) Anne-Marije, (“bi-exponentiele”) Oliver, 

(“triple breakfast”) Myrle, Jordi (“the spanish guy”), (“fosfor”) Ot,(“Mr. Tetrahedron”) Kevin, Eline 

(“waar is mijn patiënt nou?”), Bram (“huh?????”), Sanne (“van Moorsel”), Valentina (“VA-len-TI-

na!!”), Lena (“koffie?”), (“Dunglish”)Geor, Anouk (“de inspiratie voor Stings Roxanne”), Wouter (“1 

bier = -10 IQ”) en Hyke (“sssshh!”), bedankt voor de gezelligheid!  

Paul, als stille diesel motor van Z0 ben jij een van de onmisbare schakels die ervoor zorgt dat 

alles bij ons op de afdeling soepel verloopt. Of het nu ging om het automatisch back-uppen van 

data tot het ARBO-veilig maken van de technische MRI ruimte voor de gasflessen, jij bent van alle 

markten thuis en altijd bereid om te mee te denken. Ik denk dat menig AIO bij ons op de afdeling 

2 à 3 maanden langer over zijn of haar promotie zou doen ware het niet door jouw hulp, bedankt!

Joena, als “niet zo stille” motor van Z0, wil ik jouw ook graag bedanken voor de zorg die je 

op jezelf hebt genomen om “de mannen van Z0” op te voeden en de sfeer te verhogen met 

spontane koekjes pauzes en de kamers te voor zien van planten (maar wel met het iets te 

moederlijke advies van: “geen bier in de planten doen, ze zijn geleased!”).

Sandra en Raschel, bedankt voor de gezellige gesprekken bij de scanner op de woens- en 

vrijdagen. De ISMRM conferenties waren ook altijd zeer leuk, met name de taxirit in Montreal 

staat me nog steeds bij!

Matthan, dank voor de hulp als ik weer eens vastzat met data processing en even niet meer wist 

hoe verder te werk te gaan.

Brian en Justin, we zijn al vrienden sinds het PSC in Curaçao. Ondanks dat wij vaker zouden 

moeten afspreken (ik weet het, ligt aan mij) ben ik blij dat we altijd op elkaar kunnen rekenen 

wanneer één van ons vast zit met iets (zoals met figuur 1 in hoofdstuk 3). 
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Martijn en Chris, leuk dat jullie mijn paranimfen zijn. Twee ingenieurs en een arts, wie had dat 

nou gedacht toen wij enkele jaren geleden het tentamen moleculaire simulaties aan het maken 

waren (2x KFC, 1x0.8)!

Ik wil tevens al mijn familieleden en vrienden bedanken voor de hulp, ondersteuning en 

luisterend oor de afgelopen 4 jaar. Oma, bedankt dat ik enkele maanden bij u op zolder mocht 

bivakkeren tijdens mijn promotie, toen ik even zonder woonplek zat. Ik hoop dat ik op uw 

leeftijd nog net zo fit ben als u. Diane, Maarten en Angely, doordat we zo ver van elkaar wonen 

zijn we bijna nooit meer met zijn allen samen op één plek. Ik zie ernaar uit om weer met zijn 

allen bij elkaar te zijn op mijn promotie.  

Pa en Ma, ik wil jullie bedanken voor alle hulp en interesse die jullie hebben getoond in mijn werk 

en studie sinds ik naar Nederland ben verhuisd. Ondanks dat wij 7848 km van elkaar wonen, zijn 

jullie altijd betrokken geweest met mijn doen en laten en de bijna jaarlijkse vakantie naar huis 

is voor mij altijd een vast ‘zen-moment’ geweest. Bedankt voor alle wijze lessen de afgelopen 

30 jaar en jullie zijn voor mij het bewijs dat veel geduld en hard werken uiteindelijk altijd loont.

Lieve Tanja, we hebben elkaar leren kennen halverwege mijn promotie-traject en wonen 

inmiddels alweer een jaar samen. Ik wil je graag bedanken voor al je geduld en zorgzaamheid. 

Vooral toen ik in de afrondende fase van mijn promotie steeds meer ging werken en vaak als een 

“zombie” thuiskwam (zoals jij het altijd beschrijft), die niet, nauwelijks of chagrijnig reageerde. 

Hopelijk kan ik jouw de komende maanden net zo goed ondersteunen in je “zombiefase” als jij 

dat bij mij hebt gedaan.
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He grew up in Purmerend and after moving back to Curacao in 1998, he obtained his pre-

university high school diploma at the Peter Stuyvesant College in 2003. Subsequently, he 

moved to Eindhoven in 2003 to study Biomedical Engineering at the Eindhoven University 

of Technology. For his masters in Medical Engineering, he did his externship at the National 

Institutes of Health in Bethesda USA under supervision of dr. Jacco de Zwart, investigating 

the feasibility of a generalized passive shimming  array at 7 Tesla. Following his externship, he 

started with his master thesis project under the supervision of dr.ir. Martijn Froeling, optimizing 

and validating the Diffusion Tensor Imaging protocol for human forearm muscles. Immediately 

after his graduation,  he started his PhD at the radiology department of the Academical Medical 

Center in Amsterdam under the supervision of dr.ir.  Aart Nederveen, from which the results are 

presented in this dissertation. Currently Dennis lives in Amsterdam and is employed by Philips 

Medical systems as an on-site clinical scientist PET-MR at the VU University Medical Center. 
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