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Dankwoord d 

Eenn proefschrift komt niet tot stand zonder de hulp, inzet, samenwerking en 
vriendschapp van velen. 

Edwinn van Beek, co-promotor. Beste Edwin, ji j moet als eerste worden genoemd. 
Zonderr jouw stimulatie, inzet en begeleiding had ik dit proefschrift niet volbracht. 
Ikk heb ontzettend veel geleerd van je wetenschappelijk inzicht en de 
indrukwekkendee wijze waarop je artikelen schrijft. Ze hadden je in Amsterdam 
nooitt mogen laten gaan. Ook je vrouw Miriam en de kinderen Andrew en Steven 
bedanktt voor alles. Ik heb 2 heerlijke weken bij julli e thuis in Sheffield mogen 
werkenn aan het proefschrift en genoten van julli e gastvrijheid. 

Riannee Koopman, co-promotor. Beste Rianne, het was fijn met je samen te 
werken.. De manier waarop je genuanceerd tegengas gaf aan de soms boute 
wetenschappelijkee uitspraken van 'de heren van de Radiologie' deed me soms 
lachendd je kamer verlaten. Wetenschap kan inderdaad leuk zijn. 

Prof.. dr. J.A.Reekers, promotor. Beste Jim, bedankt voor het initiëren van dit 
proefschriftt en begeleiden van onderdelen daarvan. Dank voor het gestelde 
vertrouwenn dat het tot een goed einde zou worden gebracht. 

Beoordelingscommissie.. Bedankt dat u zitting hebt willen nemen in deze com-
missiee en mijn proefschrift hebt willen doornemen. Ik ben benieuwd naar uw-
oppositie. . 

Mede-auteurs: : 
Barbaraa Hutten, dank voor je samenwerking en inzet. Ik heb de exacte en precieze 
manierr waarop je zaken benaderde, en dat op een prettige niet-belerende wijze 
aann een niet-epidemioloog zoals ik probeerde uit te leggen, zeer gewaardeerd. 
Helaass waren de uitkomsten niet altijd die, waarop we hadden gehoopt. Tja.. 
Mayy Linthorst Homan, bedankt voor je inzet en enthousiasme. Voor jou betekende 
datt veel gegevens verzamelen en bellen met patiënten met soms lastige vragen, 
waaropp ik ook niet altijd het antwoord wist. Het follow-up stuk heb ik mede aan 
jouu te danken. 
Jann Tijssen. Met jou heb ik het intra-interobserver artikel doorgenomen. Het was 
moeilijkerr dan ik vooraf had gedacht. Bedankt voor je goede vragen en analyse. 
Prof.. dr. H.R. Büller. Beste Harry, bedankt voor het meedenken en sturen van 
onderdelenn van dit proefschrift. Ik heb de samenwerking met de Vasculaire 
Geneeskundee en haar medewerkers als zeer stimulerend ervaren. 
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Add Bakker en Otto van Delden. Dank voor julli e bereidheid mee te doen aan 
uniekk wetenschappelijk onderzoek, zoals julli e zelf zouden zeggen. Jullie gevoel 
voorr humor heeft daar zeker toe bijgedragen. 

Janitaa Kooy. Bedankt dat je destijds het onderzoek hebt opgestart en mij de 
mogelijkheidd hebt gegeven het onderzoek voort te zetten. Door de structuur 
vann het onderzoek en eerste patiëntengegevens aan mij over te willen dragen 
hebb ik een goede doorstart kunnen maken. 

Vaatcentrum:: stollingsartsen, vaatlaboranten en overige medewerkers. Dank 
voorr julli e inzet en de bereidheid mij te bellen als zich een patiënt met een 
verdenkingg op armvenetrombose zich aandiende. De verschillende discussies 
overr indicaties, uitkomsten van echografisch onderzoek en vervolgonderzoek 
hebb ik als zeer plezierig ervaren. 

Laboranten,, doktersassistentes en leidinggevenden interventie, echografie en 
MRI,, in het bijzonder Michiel, Katy, Yvonne, Anne-Margreet, Raschel, Ruud, 
Marloess en Jordi: Dank voor julli e bereidheid steeds weer patiënten tussendoor 
tee plannen of soms zelfs hiervoor over te willen werken. Zonder julli e was dit 
proefschriftt niet gelukt! 

Administratie:: Met name Gerry Tielemans ben ik veel dank verschuldigd. Steeds 
wass je bereid een plekje te zoeken op het overvolle programma van de MRI, 
ondankss dat het trial-buro officieel weer eens 'rood licht' had gegeven. Geen 
moeitee was je te veel. 

Stafledenn en assistenten Radiologie. Dank voor julli e collegialiteit, het waar-
nemenn in mijn afwezigheid en het aandragen van patiënten, die tijdens de 
dienstenn werden gezien. 

Prof.. dr. J.S. Laméris en Prof. dr. G.J. den Heeten. Beste Han, bedankt datje 
samenn met Ard van de afdeling Radiologie AMC weer een afdeling hebt 
gemaaktt voor topklinische zorg. Beste Ard, bedankt voor je toegankelijkheid, 
hett altijd open staan voor vernieuwingen en voor het vertrouwen samen de 
mammadiagnostiekk te ontwikkelen tot zeer hoog nivo. 

Keess van Kuijk, bedankt voor het mij af en toe 'vrij ' houden voor het verrichten 
vann wetenschappelijk onderzoek. Dat het structureel niet altijd lukte is jou 
zekerr niet aan te rekenen. Maar het uiteindelijke resultaat ligt er toch uiteindelijk, 
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nietwaar?!!  Ik waardeer erg je collegialiteit en onze discussies over de inhoud 
vann ons vak en de opleiding van assistenten. 

Secretariaat:: Mirjam, Marga en Astrid, bedankt voor julli e bijstand bij alles 
watt met wetenschappelijke artikelen, promoveren en congressen te maken heeft. 
Julliee steun, die veel verder reikt dan administratief, wordt erg gewaardeerd. 

Medischee illustratie: Sebastiaan en Chris, bedankt voor julli e hulp bij het tot 
standd komen van dit proefschrift. Ik vond het fijn met julli e samen te werken. 

Overigee medewerkers Radiologie: ik kan julli e niet allemaal bij name noemen. 
Bedanktt voor julli e samenwerking. Jullie (Amsterdamse) humor vormt de sfeer 
vann de werkzaamheden op onze afdeling. 

Paranimfenn Edwin Smit en Michel Albregts. Beste vrienden, alvast bedankt 
voorr julli e steun voor, tijdens en na de promotie. We maken er een mooi feest 
van! ! 

Miriamm en Floor. Dé vrouwen in m'n leven. Jullie aanwezigheid en liefde doet 
hett belang van dit proefschrift verbleken. Jullie zijn m'n Alles! 
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