
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Transcranial color-coded duplex ultrasonography of the circle of Willis

Hoksbergen, A.W.J.

Publication date
2003

Link to publication

Citation for published version (APA):
Hoksbergen, A. W. J. (2003). Transcranial color-coded duplex ultrasonography of the circle of
Willis. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/transcranial-colorcoded-duplex-ultrasonography-of-the-circle-of-willis(7817822b-27e0-4850-9a0f-53d00e28279d).html


Dankwoord d 



L L 

i i 



Dankwoord Dankwoord 

Aann het slot van dit proefschrift wil ik graag al die mensen bedanken die op de een of 

anderee manier hebben bijgedragen aan de totstandkoming van 'mijn' magnum opus. 

Prof.. dr. D.A. Legemate, beste Dink. Als eerste, uiteraard, wil ik jou bedanken. Jouw idee 

omm de cirkel van Willi s te gaan 'duplexen', heeft aan de basis gestaan van dit proefschrift. 

Hett is echter niet alleen jouw expertise op het gebied van de noninvasieve vaatdiagnostiek 

diee ertoe heeft geleid dat ik me jouw eerste promovendus mag noemen. Je hebt zonder meer 

eenn talent om jonge mensen te vormen tot enthousiaste, nauwgezette en ambitieuze 

onderzoekers.. Je intensieve begeleiding ("zullen we een deadline afspreken"), je kritische 

oorr bij de vele oefenpraatjes vlak voor congressen ("het moet met de helft van de dia's") en 

jee vele correctiewerk ("dit heb je al in de vorige alinea gezegd, het houdt maar niet op") 

hebbenn absoluut positief bijgedragen aan mijn wetenschappelijke ontwikkeling. Als het soms 

eenn beetje te goed ging, kon je ook uitstekend relativeren en me de betrekkelijkheid van veel 

zakenn laten inzien ("hoe gaat het met de beurs?"). Datje de moeite nam om mij in Hongarije 

tee bezoeken, heb ik buitengewoon gewaardeerd. Ik kijk terug op een ontzettend leuke en 

leerzamee onderzoeksperiode met jou. Ik hoop dat er ooit nog eens een vervolg komt. 

Dr.. B. Fülesdi, dear Béla. Ofcourse I want to thank you for being my co-promotor ("please 

referr to me as Don Fülesdi"), but most of all I want to thank you for becoming a very good 

friend.. By inviting me to your house and family when I was in Debrecen, you made me feel 

likee I was at home. I was always welcome, even at nights, on one condition that I did not 

drinkk all your beers. We had a great time together and I hope that our friendship will continue. 

Andd my shit-golf is still going strong! 

C.. Fülesdi, dear Csilla. Thank you for all those evenings and nights that you let Béla go to 

doo his researchwork with me in the hospital. Furthermore, I want to thank you for your 

warmm hospitality and all those delicious Hungarian meals you made. I very much enjoyed 

thee visit to the exposition of the Hungarian history in Szeged with you and Béla but most of 

alll  I enjoyed the visit to the hunter ball. 

Vaatt laboranten Henk de Vos en Johan van Gurp. Jullie hebben mij de kunst van het duplexen 

vann de hoofd- en halsvaten geleerd. Zonder julli e hulp had ik het me nooit eigen kunnen 

makenn en had ik dus niet naar Hongarije gekund om daar zelfstandig patiënten te duplexen. 

Kortom,, zonder julli e geen proefschrift. Henk, ofschoon ji j in het begin wat kritisch was 
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("datt leer je nooit in een paar maanden"), werd ji j steeds enthousiaster naarmate het onderzoek 

vorderde.. Het werd op een gegeven moment ook voor jou een sport om 'de eirkel' ondanks 

diee moeilijke vensters zo goed mogelijk in beeld te brengen. Johan, jouw bereidheid om mij 

mett van alles te helpen bij mijn onderzoek, tussen je gewone werk op het vaatlab door, heb 

ikk zeer gewaardeerd. 

Prof.. dr. M.J.H.M.Jacobs. U wil ik bedanken voor het feit dat u mij, als jonge student, op 

mijnn vraag "of er nog wat te onderzoeken viel" doorverwees naar het Vaatcentrum. De 

resultantee van deze doorverwijzing ligt voor u. 

Prof.. dr. L. Csiba, dear Laszló. I want to thank you for your cooperation in our joint research 

project.. You arranged a lot of things for me when I was in Debrecen; practical things like a 

roomm on the campus and later in your clinic, but also all those things T needed for the duplex 

andd postmortem studies. Only one thing you did not arrange for me ("Arjan, did you meet 

Hungariann girls yet?"). I still miss our soccerplay on Sunday mornings. 

Csatii  Géza and Judit, dear friends. I am very happy that I learned to know you during my 

stayy in Debrecen. Géza ("freeeeeeee "), without you my stay in Hungary would have 

beenn much more quiet and lonely. From you I learned a lot about the Hungarian history and 

thee difficult situation of the Hungarian people in Transylvania. Furthermore, I want to thank 

youu for showing me some beautiful places in Romania and inviting me to Judit's ("Aaaarjan!") 

graduationn from medical school. Now my thesis is finished, it is time to visit you soon in 

yourr new house in Székesfehérvar. 

Siróó Peter, thank you for your company at the Debreceni Orvostudomanyi Egyetem and for 

yourr help including stroke patients to the study. Without you, getting informed consent 

fromm the patients or their family would have been impossible. 

Dr.. D.T. Ubbink, beste Dirk. Bij jou, als hoofd van het Vaatcentrum, heb ik mijn eerste 

schredenn gezet op wetenschappelijk gebied. Jij was het ook die me bij Dink Legemate 

introduceerde.. Dank je voor deze vooruitziende blik. Verder wil ik je graag bedanken voor 

all  je technische ondersteuning. 

Prof.. dr. D.J. Gouma en Prof. dr. H. Obertop, opleiders. Graag wil ik u beiden hartelijk 

dankenn voor het leerzame eerste deel van de opleiding chirurgie in het AMC. 
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Paranimfenn Jeroen van der Heijden en Jasper Kal. Mannen! Ik waardeer het zeer dat julli e 

alss cardioloog en anaesthesioloog in spe, een toekomstig chirurg willen bijstaan bij de 

verdedigingg van zijn proefschrift. Uiteindelijk heb ik na \2lA jaar afscheid moeten nemen 

vann het AMC. Jullie gaan daar nog even door. Het zou geweldig zijn als we later nog eens in 

dezelfdee 'tent' zouden kunnen samenwerken. 

Dr.. R.G.A. Ackerstaff, Prof. dr. J.H. van Bockel, Prof. dr. B.L.F, van Eck-Smit, Prof. dr. B. 

Hillen,, Prof. dr. J.A. Reekers ("wat. .. Je wilt toch geen vaatchirurg worden, dat vak gaat 

helemaall  verdwijnen") en Prof. dr. J. Stam wil ik hartelijk danken voor hun bereidheid 

zittingg te nemen in de promotiecommissie. 

Jurgenn de üraaff en Stephen Coffï, mede vaatboys. Dank voor de gezellige tijd op het 

Vaatcentrum.. Veel sterkte met de afronding van julli e proefschriften. 

All ee andere oude en nieuwe medewerkers van het Vaatcentrum wil ik bedanken voor hun 

hulpp en ondersteuning, maar ook voor het tijdens mijn assistentschap mogen behouden van 

mijnn kamer met uitzicht op de OK. 

Dee radiologen Charles Majoie en Frans-Jan Hulsmans wil ik hartelijk bedanken voor hun 

inspanningenn om hoofdstuk 7 van dit proefschrift rond te krijgen. Frans-Jan, het getuigt van 

karakterr om met de trein uit Maastricht te komen voor een eonsensusbijeenkomst en zelf het 

treinkaartjee te betalen. 

Chirurgen,, assistenten en onderzoekers van G4. Bedankt voor de leuke tijd die ik met julli e 

gedurendee mijn onderzoeksperiode en assistentschap heb gehad. Ik mis de vrijdagse borrel 

nuu al. Marloes, pasje goed op 'ons' huisje'? 

Dee Hongaarse politie wil ik bedanken voor het zeer acceptabele prijsniveau van de 

verkeersovertredingen. . 

Daphnee Lees wil ik graag bedanken voor het corrigeren van mijn stukken. Daphne, de 

zinsconstructiee "on the one hand... and on the other hand" beloof ik niet meerte gebruiken. 

Chriss Bor, bedankt voor de fraaie vormgeving van dit boekje. 
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Dee Soester maten, Arjan de Ruiter (Ader),, Arnoud Kruithof (Neus), Edwin de Bruin (Rutten), 

Jordii  Berrevoets (Dikke), Marco Leertouwer (Lange draak), Amsterdammer! David Navy 

("Hoksiiiieeeee,, le-lij-ke vent..."), Brabantse schone Silvie Kuipers ("Hoks, doe normaal!"), 

toekomstigg zwager Patrick Snijders ("met wie dan?") en oud-Oldebarnevelder Rene 

Blokhuizenn ("is dat zo, is dat zo?'') wil ik bedanken voor alle vage en minder vage uitjes 

vann de afgelopen jaren. Het waren zeer welkome afwisselingen op het soms monotone 

academischee bestaan. Nu deze last van mijn schouders is gevallen moeten we onze 

gezamenlijkee activiteiten maar weer eens flink uitbreiden. Patrick, veel geluk met mijn 

zusterr en David, ik ben erg benieuwd hoe 225 pk op de gracht aanvoelt. 

Bertt (klussenbert), Sjoerie en Norbert van Ommen ("hebben julli e zin in een feestje?"). 

Graagg wil ikjullli e bedanken voor julli e niet aflatende hulp om onze overgang van Amsterdam 

naarr Apeldoorn, in deze voor ons zeer drukke tijd, vloeiend te laten verlopen. 

Ma,, Pa, Mariska. Ma, het is toch nog wat geworden met 'dat jong van Hoksbergen1. Ik wil 

jee niet alleen voor je liefde en zorg bedanken, maar ook voor de altijd interessante discussies 

thuis.. Pa, dank voor je oprechte interesse in al die dingen die mij bezighouden. We promoveren 

opp dezelfde leeftijd, nu nog de marathon in 2.48, dan gaan we weer gelijk op! 

Mariska,, lieve zus, ik weet datje niet erg onder de indruk bent van mijn werk ("dus daar 

hebb je nou zo lang voor geleerd"), maar stiekem ben je toch wel een beetje trots op je 

broertje.. In ieder geval ben ik trots op jou datje binnenkort gaat trouwen met één van mijn 

bestee vrienden. 

Tenslotte,, lieve Babette, schatje, muis! De drukker heeft niet genoeg papier in huis als ik 

jouu zou moeten bedanken voor al die dingen die je voor me doet. Jij bent het geluk in mijn 

leven,, ik hou van je. 
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