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Dankwoord d 

Alleenn dankzij de hulp van velen was het mogelijk dit proefschrift te voltooien. Daarom 

will ik een ieder bedanken die mij op enigerlei wijze heeft geholpen of bijgestaan. Een 

aantall wil ik met name noemen, zonder anderen tekort te willen doen. 

Prof.. dr. ir. M. Naeije. Beste Chiel, graag wil ik je danken voor de mogelijkheden die jij me 

boodd en het vertrouwen dat je in me had. Je liet me helemaal vrij en stuurde me alleen bij 

waarr nodig. Dankzij jouw objectieve en kritische houding en je humor was de afgelopen 

periodee voor mij niet alleen erg leerzaam, maar ook erg leuk. Dankjewel. 

Dr.. F. Lobbezoo. Beste Frank, onze samenwerking heb ik altijd als uiterst prettig ervaren. 

Ookk tijdens de weekenddienst. Jouw nauwgezette manier van werken en je heldere manier 

vann denken en formuleren zijn van grote waarde geweest voor de voltooiing van dit 

proefschrift. . 

Mauritss van Selms. Ouwe Mau, jij bent degene geweest die me steeds, zonder enige 

terughoudendheid,, heeft geholpen bij de praktische uitvoering van de onderzoeken. Graag 

will ik je danken voor deze hulp. Ik wens je heel veel succes toe bij het schrijven van jouw 

boek. . 

Nicoo Hofman. Ook jij stond steeds klaar als er weer eens een school bezocht moest 

worden.. Dank je voor al je hulp. Ik wens je heel veel succes bij je nieuwe uitdaging. 

Dr.. YJ. Chen. Dear Alex, thank you for your help and advice on the analysis of the MRI's. 

Yourr unconditional help was of great importance to me personally and of considerable 

influencee on this thesis. 

Dr.. M.H. Steenks. Beste Michel, dank je voor je hulp bij het opzetten van het MRI protocol. 

Medewerkerss van de afdeling radiologie en het trialbureau van het UMC. Jullie wil ik 

hartelijkk danken voor alle hulp en jullie soepele houding. 
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Charlottee Onland-Moret. Dank je voor je hulp bij het analyseren van de data van het 

"Kinderartikel".. Veel succes met de afronding van jouw onderzoek. 

Dr.. C.M. Visscher. Beste Corine, dank je wel voor al je advies en hulp bij het uitvoeren van 

dee onderzoeken en het behandelen van de patiënten. 

Jacquess van der Zaag. Jij hebt me de "basics" van de CMD geleerd en daar pluk ik nog 

steedss de vruchten van. Ook op vele andere manieren heb je me steeds geholpen. 

Dankjewel. . 

Dr.. W. de Boer. Beste Wim, jou wil ik bedanken voor al je adviezen op zowel 

onderzoekstechnischh als ook medisch gebied. Je actieve rol binnen de vakgroep dwingt 

respectt af. 

Tinekee Fortuyn. Jij bent degene die er feitelijk voor zorgt dat de afdeling draait. Altijd stond 

jee voor me klaar en daarvoor wil ik je met nadruk bedanken. 

Bartt Bervoets en Ko van der Weijden. Dank jullie voor de technische ondersteuning. 

JJ.W.. Huddleston Slater. Beste Pa, dank je voor de mogelijkheid die je me gaf om dit 

onderzoekk uit te voeren. De manier waarop wij hebben samengewerkt was uniek en ik heb 

dezee steeds erg gewaardeerd. Ik ben trots op de manier waarop je de draad hebt 

opgepaktt na het overlijden van Mama en ik wens je alle goeds toe in deze nieuwe fase van 

jee leven. 

Chiloo Oostergetel en HenkJan Spikman. Meer dan eens hebben jullie mij een hart onder de 

riemm gestoken. Ik ben blij dat jullie ook nu (letterlijk) naast mij staan bij de verdediging van 

hett proefschrift. Dank jullie voor alle "externe zaken" en bovenal jullie vriendschap. 

Lievee Pauline. Eindelijk is het boekje dan klaar!!! Ik hoop dat we samen nog een heleboel 

leukee dingen gaan doen en ik zie de toekomst met jou met veel plezier tegemoet. Dank je 

voorr al je liefde. 
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