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Dankwoord d 

Ditt proefschrift kwam tot stand op de afdeling radiologie van het MCH Westeinde zie-

kenhuiss in Den Haag. Uit die periode wil ik de arts-assistenten bedanken voor hun bij-

dragee aan mijn patientenbestanden en de radiologen voor mijn opleiding. 

Dee afronding van het proefschrift vond plaats op de afdeling radiologie aan het 

Rijnlandd ziekenhuis in Leiderdorp, waarbij ik mijn huidige collega's wil danken voor de 

bijzonderr prettige werkplek. 

Eenn speciaal woord van dank wil ik graag richten tot 

-- Dr. Julien B.CM. Puyïaert, mijn co-promotor. Dit proefschrift heb ikgehëel aan jou te 

danken.. Je begeleiding, met het jou kenmerkend mengsel van grote vakliefde en vak-

kennis,, taalbeheersing en bevlogenheid, was zeer bijzonder. 

Alss tegenprestatie zeg ik nogmaals tot jouw maten (ooit op je eigen verzoek): "er wordt 

échtt hééél hard gewerkt op de echo-kamer, en als dat niet zichtbaar is in Sanders pun-

tenn dan klopt het Sanders-puntensysteem niet." 

-- Professor Dr. J.S. Laméris, mijn promotor. Veel dank voor uw beoordeling van mijn 

manuscripten,, en voor het begeleiden van het promotietraject. 

-- Mare Engelbrecht en Folkert Overbeek; mijn paranimfen en kliervrienden. 

Dankk voor de voorbereidingen van de promotiedag, 

-- Justine, mijn echtgenote. Dank voor je vele wijze gevraagde en ook o/jgevraagde advie-

zen. . 


