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dAnkbetuiging



Een kleimodel van het linker atrium van een hondehart. De
vlaggetjes geven de posities van 197 electrodes aan waarmee in
het atrium electrische activiteit wordt gemeten. Voor het maken
van een getrianguleerde electrodenkaart van de hartwand zijn
technieken uit dit proefschrift gebruikt [95].



DANKBETUIGING

Een aantal mensen wil ik in het bijzonder bedanken voor hun speciale bijdrage
aan mijn onderzoek.

Henk, ontzettend bedankt voor alle energie en tijd die je in mijn promotie
hebt gestoken. Je hebt een grote bijdrage geleverd aan de kwaliteit van dit
proefschrift en de corresponderende wetenschappelijke artikelen. Bij de be-
oordeling van de door mij ontwikkelde methoden en gebruikte technieken,
vertolkte je graag de rol van duivelsadvocaat, zoals je dat zelf altijd noemde.
Dat leidde vaak tot felle inhoudelijke discussies die de probleemstelling ver-
helderd hebben. Daarnaast heb je werkelijk een voortreffelijk oog voor het
lezen van wetenschappelijke teksten. Niets bleef onopgemerkt en je suggesties
waren altijd zeer bruikbaar. Ik heb je ervaren als een zeer vriendelijk en be-
gripvol mens. Ik zal jouw rol als secondant in de toekomst wel eens missen.

Kees, bedankt voor je sterke betrokkenheid bij mijn werk. Waar Henk en ik
vaak debatteerden over allerlei details, hield jij de grote lijnen in zicht en legde
dwarsverbanden, hetgeen in een multi-disciplinaire omgeving zeer welkom
is. Ik heb genoten van die onvergetelijke werkbesprekingen met jou en Henk.
Nadat je meestal een kwartier te laat kwam opdagen, werd er eerst een half
uurtje bijgekletst over het wel en wee rondom het AMC. Vaak moest ik het
voortouw nemen om de aandacht te richten op het onderwerp beeldbewer-
king.

Erik, ik wil je heel hartelijk bedanken voor alle tijd die je o.a. hebt besteed
aan het tunen van de MR-sequentie en het maken van de opnames van de
proefpersonen. Onze samenwerking op de MRI heb ik als heel soepel ervaren,
terwijl we zo nu en dan heel wat te stellen hadden met de mystici Ruusbroec
en Hadewijch.

Ruud, heel hartelijk bedankt voor al je tijd die je in mij en de magneet hebt
gestopt. We hebben samen een hoop lol gehad. Ik ben vol lof over de manier
waarop jij het uiterste uit de MR-scanner weet te halen. Bij de zoektocht naar
de geheimen van de inwendige mens mag jij oprecht de Sherlock Holmes op
MRI gebied genoemd worden.

Ik wil alle proefpersonen bedanken die ik heb gemagnetiseerd of bestraald:
Annemiek, Daphne, Luc, Rob, Christiaan, Peter, Thybout, Ménalde, Iris,
Dhr. Koenen, Irene, Ellen, Marco en Guy. Vooral Rob heeft heel wat afge-
jammerd in de MR-scanner en hield aan het onderzoek zelfs enige tijd een
gekwetste zenuw over waar Simon Strackee bij te pas moest komen. Sorry
Rob; Ruud en ik dachten dat je echt een geintje maakte met al dat gepiep.
Gelukkig maakt Rob het momenteel weer goed.

Martin, dank je voor je hulp bij het maken van de CT-scans.
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Professor Andrew, thank you for supplying me with the first proton NMR
image of a live human hand.

Simon Strackee, bedankt voor je enthousiasme waarmee je de afdeling Plas-
tische/Reconstructieve Chirurgie wist te overtuigen van de beeldbewerkings-
power van Medische Fysica. Daarnaast bedank ik je voor het steken van een
hart onder de riem van een van mijn proefpersonen.

Mathijs en JP, bedankt voor jullie geduld en de omschakelingen om die
tienduizenden plaatjes te kanaliseren.

Linda Roolker, bedankt voor je macabere inspanningen om Kadaffy te scan-
nen.

Piet en Mario, alle fuzzi- en dizziness ten spijt, hebben jullie mij geholpen
om richting te geven aan het onderzoek.

Ik wil de medewerkers van de MTO bedanken voor het vlaggeschip waar-
mee de onmetelijke zee van polskinematica kon worden verkend. Wim en
Jouke, zonder jullie vakmanschap was de familie Moojen nooit zo mooi ge-
portretteerd.

Kees Herschbach, Peter Lowie en John, bedankt voor jullie zeer profes-
sionele fotografische bijdrage.

Marco en Thybout, het was ontzettend prettig om met jullie samen te wer-
ken. Jullie honger naar carpale kinematische data was nimmer te stillen.
Remmet en ik hebben veel witte uniformen over de vloer gehad die razend
enthousiast waren over onze beeldbewerkingspower, maar dat enthousiasme
werd nooit omgezet in concrete samenwerking. Jullie vormen daar een posi-
tieve uitzondering op.

Thybout, de (door je vriendin) zelfgemaakte lasagne en je zelfgemaakte ap-
peltaart smaakten uitstekend voor de bespreking van gortdroge carpale kine-
matica.

De aio’s van weleer, Jurgen, Jos en Luc, bedankt voor de gezellige tijd in
en om het lab. Het kopje onder ten gevolge van het boottochtje na afloop van
een middagje zeilen op de Spiegelplas zal ik nooit vergeten. Ik weet nog goed
dat Jurgen van mijn moeder ‘droog’ geld kreeg om een treinkaartje te kunnen
kopen naar Utrecht. Het barbequën bij Luc verliep al even bizar; toen lagen
we te spartelen in de Postjes Wetering.

Fons, ik wil je bedanken voor de kennis die ik je mij hebt meegegeven op
het gebied van UNIX en de programmeertaal C. Ik vind het jammer dat we
door omstandigheden elkaar uit het oog zijn verloren.

Axel, Remmet en ik vonden jouw Bourgondische bezoekjes altijd een wel-
kome afwisseling. We gaan dan ook graag in op je voorstel om in de nabije
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toekomst een keer met jou te gaan tafelen.

Jan (v. Marle), ik vond het leuk om met jullie mee te publiceren naar aan-
leiding van de visualisatie van aardappelen.

Jetty en Marijke, bedankt voor al jullie hand- en spandiensten. Jetty, ik
hoop dat je het niet erg vond dat ik je dagelijks raad vroeg bij het bedienen
van het kopieerapparaat of de fax. In een tijd van nieuwe media wordt het
zelfs voor een aio moeilijk om zich steeds opnieuw in te stellen op de veran-
derende interface van dergelijke geavanceerde apperatuur. Marijke, je steun
tijdens mijn aio’s-aan-het-werk periode was zeer welkom.

Ferdinant (Duym), jouw oogheelkundige hulp was zeer professioneel en
voorkwam dat ik slechts onder begeleiding van een viervoeter ons laborato-
rium kon bezoeken.

Mark, PostScript- en LATEX-goeroe van de vakgroep, ik wil je heel hartelijk
bedanken voor de diverse tips en tricks die de layout van artikelen of dit proef-
schrift vervolmaakten.

Wendy van Noppen, bedankt voor het corrigeren van de snakes.

Professor Strackee, ik vind de manier waarop u mij en andere mensen in-
spireert om wetenschap te bedrijven prachtig.

André, bedankt voor de diverse suggesties uit je toverhoed die hun weer-
klank vonden in de door mij ontwikkelde algoritmen. Daarnaast vond ik het
leuk om met het voodoo -experiment mee te werken. Dat was een prachtig
voorbeeld van het koppelen van diverse disciplines binnen de Medische Fys-
ica, zoals experimentele cardiologie, body surface mapping en beeldbewer-
king.

Robert, je hebt me heel wat gereedschap geleend om Hadewijch zo nu en
dan te liften. Bedankt voor al je behulpzaamheid.

Professor Den Heeten, bedankt voor uw steun en enthousiasme in de laat-
ste fase van mijn onderzoek. Uw rol in het polsproject heb ik als zeer motive-
rend ervaren.

Lieve mama, bedankt voor die talloze keren dat ik onaangekondigd kon
langskomen en in de watten werd gelegd met een glaasje jenever en Franse
kaas.

Casper en Henri, de omslag en animaties zijn fantastisch geworden, heel
erg wrists in space!

Mijn vrienden, Maarten, Tycho, Hessel, Rob, Steven en vele anderen, be-
dankt voor de uitbundige belangstelling voor mijn werk die jullie maar al te
graag uitdroegen in een gezellig restaurant of café.
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Ik wil alle collega’s van Medische Fysica bedanken die de amusements-
waarde van de vakgroep hebben verhoogd.

Mijn opvolger, Marcel, veel succes met het matchen van borsten (mamo-
grammen) in de komende vier jaar.

Als laatste, Remmet, wil ik jou bedanken voor de gezelligheid en de vrucht-
bare samenwerking in de laatste vijf jaar. De band die ik met je op heb ge-
bouwd is meer dan die van een collega alleen. Ik wens je samen met je gezin
het allerbeste toe.
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