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List of abbreviations

ATP  adenosine triphosphate
CAP  controlled attenuation parameter
CI  confidence interval
CL  chain length
DCE  dynamic contrast-enhanced
DIA  digital image analysis
DWI  diffusion weighted imaging
FSF  fat signal fraction
FOV  field of view
Gd  intravenous gadolinium-containing contrast agent 
HF  high-fat
HFHC high-fat high-cholesterol
1H-MRS proton magnetic resonance spectroscopy
H&E  haematoxylin and eosin
ICC  intraclass correlation coefficient
IQR  interquartile range
ISIS  image selected in vivo spectroscopy
LTC  liver triglyceride content
MRE  magnetic resonance elastography
MRI  magnetic resonance imaging
MRS  magnetic resonance spectroscopy
MRSI magnetic resonance spectroscopic imaging
NADPH nicotinamide adenine dinucleotide phosphate
NAFLD non-alcoholic fatty liver diease
NAS  NAFLD activity score
NASH non-alcoholic steatohepatitis
NDB  number of double bonds
NMIDB number of methylene-interrupted double bonds
NPV  negative predictive value
ORO  oil red-o
PDE  phosphodiester
PME  phosphomonoester
PPV  positive predictive value
ROI  region-of-interest
TE  transient elastography
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Dankwoord
De totstandkoming van dit proefschrift is een verdienste van velen. In de eerste plaats wil ik alle pa-
tiënten en gezonde vrijwilligers die hebben deelgenomen aan de studies bedanken. Daarnaast gaat 
mijn dank uit naar alle mede-onderzoekers die direct of indirect bij mijn onderzoek betrokken zijn 
geweest. Ten slotte wil ik een aantal personen in het bijzonder bedanken.

Mijn promotores, prof. dr. J. Stoker en prof. dr. U.H.W. Beuers
Beste Jaap, in de zomer van 2010 reageerde ik zonder noemenswaardige ervaring op het gebied van 
wetenschap op een advertentie waarin gevraagd werd om een arts-onderzoeker voor een project 
over MRI van de lever. Het vertrouwen dat je mij gaf heb ik erg op prijs gesteld. Ik waardeer je drive 
op onderzoeksgebied, je snelheid van reviseren en bewonder dat je je taken als afdelingshoofd blijft 
combineren met het onderzoek. Als postdoc ga ik graag de uitdaging aan om het leveronderzoek 
verder vorm te geven.

Beste Ulrich, kort na mijn start als arts-onderzoeker spraken we over mogelijke onderzoeksonder-
werpen op het gebied van parenchymateuze leverziekten, jouw expertisegebied. Ik ben ontzettend 
verheugd dat je later ook mijn promotor geworden bent. De afgelopen jaren liep ik geregeld mee 
op jouw polikliniek op de maandagmiddag en woensdagochtend, wat ik altijd inspirerend vond. Met 
de CAP-studie hebben we onze eerste gezamenlijk project, ongetwijfeld niet de laatste.

Mijn copromotor, dr. ir. A.J. Nederveen
Beste Aart, als dagelijks begeleider heb ik vaak met je naar MR spectra gekeken, het onderwerp 
dat immers het belangrijkste deel van mijn proefschift moest vormen. Toch besloeg mijn project 
uiteindelijk een breed palet van MR-technieken om de lever te bemonsteren. Zonder jouw ken-
nis en advies over MRI was mijn promotietraject lang niet zo soepel verlopen als nu. Ik hoop in de 
toekomst nauw betrokken te zijn bij het onderzoek dat rond de 3T MRI plaatsvindt en veel mooie 
projecten samen op te zetten. Bedankt voor je advies over prioriteiten, dat zal ik blijven onthouden.

De leden van mijn promotiecommissie, prof. dr. O.M. van Delden, prof. dr. J.S. Laméris, prof. dr. 
P.L.M. Jansen, prof. dr. F.J.W. ten Kate, prof. dr. P.R. Luijten en dr. R.J. de Knegt
U allen wil ik cordiaal danken voor de bereidheid zitting te nemen in mijn promotiecommissie, voor 
het kritisch beoordelen van mijn proefschrift en voor de geregelde gedachtewisseling.

Mijn paranimfen, Thierry Boellaard en Robert Hemke.
Begin 2011 bleek dat wij niet alleen dezelfde smaak hadden wat betreft humor, maar ook wat be-
treft whisky en wetenschap en ik maakte dan ook snel de overstap naar G1-235D. Van tijdgaten tot 
honger, aftershave, professeurs en rookvrije ruimtes, het was een schitterende tijd. Als alles meezit 
zullen we in de tweede helft van 2016 zelfs nog een tijdje tegelijkertijd assistent zijn. In ieder geval 
zullen onze paden op wetenschappelijk, professioneel en persoonlijk vlak nog vaak kruisen.

Jeroen Bakker, Ingrid Gaemers en Theo Hakvoort
Beste Jeroen, Ingrid en Theo, zonder jullie hulp bij het ontwerpen, uitvoeren en analyseren van 
mijn muizenstudies was ik hopeloos vastgelopen. Het was erg prettig te kunnen bouwen op jullie 
ervaring en gebruik te kunnen maken van jullie (labs) apparatuur. Wellicht zorgt de komst van een 
specifieke dieren-MRI voor nieuwe samenwerkingsmogelijkheden.
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Joanne Verheij
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sprekspartner te kunnen zijn van onze klinische partners. Dank voor jouw hulp bij de analyse van 
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Wybe van der Kemp en Dennis Klomp
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Erik Akkerman
Beste Erik, de wandelingen naar jouw kamer waren altijd een welkome afwisseling van mijn andere 
bezigheden: niet alleen omdat jij een raam hebt en dus uitzicht en daglicht, maar ook omdat we het 
vaak over andere dingen hadden dan onze gezamenlijke wetenschappelijke interessegebieden. Om 
maar eens wat te noemen: trusty tahrs, de Canarische Eilanden, klassieke muziek, talen, Wales en 
shear stress. Diolch yn fawr.

De overige medeauteurs van mijn artikelen: Anneloes Bohte, Valeska Terpstra, Karin van Nieuwkerk, 
Rob de Knegt, Bert Baak, Ralph Sinkus en Marian Troelstra
Hartelijk dank voor jullie help bij de inclusies, analyses, het schrijven van onze gezamenlijke artike-
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opleidingstraject!
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Mathijs
Beste Mathijs,al vanaf het begin van de middelbare school zitten wij op één lijn. Ik vind het ontzet-
tend mooi dat jij ook de radiologie kant bent opgegaan en nu in Leiden je promotieonderzoek doet. 
Succes met de laatste loodjes daarvan. Wanneer gaan we die reis door Siberië maken?

Ada, Daniel, Corniels, Peter, Melissa, Dax, Roos en Martijn
Bedankt voor alle steun, grappen over muizen, gezellige klusmiddagen, grotten- en fietstochten. Ik 
kijk nu al weer uit naar het volgende familieweekend, verrassingsfeest of survivaltocht. Baie dankie!

Paula, Pieter, Faas en Kick
Lieve zus, toen ik ging studeren volgde ik jouw en Pieters voorbeeld en koos ik voor Amsterdam. 
Ook de keuze voor de VU was makkelijk, dichtbij Okeanos, jouw en later ook mijn roeivereniging. 
Wie weet doe ik te zijner tijd mijn perifere stage in het OLVG. Het zou erg leuk zijn om een tijdje in 
hetzelfde ziekenhuis als jij te werken! Faas en Kick, komen jullie snel bij ons logeren?

Rik
Mijn grote broer, jij zette het afgelopen anderhalve jaar je eerste stappen in de medische wereld. Ik 
heb veel bewondering voor jouw doorzettingsvermogen dat samen met enige bravoure een mooie 
plek heeft opgeleverd bij Philips. Het is erg leuk dat je nu betrokken bent bij interessante projecten 
die ook raakvlak hebben met mijn bezigheden. Ik kijk er naar uit om vaker met jou op de ECR, RSNA 
etc. rond te lopen. Onwijs bedankt voor het ontwerpen van de cover van mijn proefschrift! Ik denk 
ook aan onze reizen door Zuid-Afrika en Nepal. Laten we snel weer eens de fotoboeken tevoor-
schijn toveren, wat Captain Morgan’s & Coke inschenken en onze volgende reis gaan samenstellen!

Eric en Vera
Lieve papa en mama, bedankt voor jullie steun en zet in de juiste richting op het juiste moment. 
Zonder jullie advies had ik in 4 VWO voor het ‘maatschappij’ profiel gekozen en was het een lange 
weg terug geweest. Ik vind het leuk dat de 1H-MR Spectroscopie van origine een in de scheikunde 
ontwikkelde methode is, waar papa ook zijn carrière in begon. Wat geweldig dat jullie dit jaar jullie 
droom waarmaken en je definitief in Portugal gaan vestigen. Wij komen dan zeker langs om te ont-
spannen, te fietsen en de nodige klusjes te klaren.

Annerien
Lieve Pientje, jij hebt de goede én de leerzame momenten van dit promotietraject van dichtbij mee-
gemaakt. Samen wielrennen, mountainbiken, pony’s mennen en schuurtjes, tafels of bankjes bou-
wen, alles wat we samen doen maakt me gelukkig. Het is heerlijk om op die momenten alleen oog 
en gedachten voor elkaar te hebben. Ik ben zo blij dat we vorig jaar precies zeven jaar na onze eerste 
kus getrouwd zijn. Ik hou van je.
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