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DANKWOOR D D 

Hett maken van een proefschrift wordt snel als een één-persoonsactie 
bestempeld.. In mijn optiek is niets minder waar. Ook hier is sprake van 
team-effort,, waarbij de promovendus als centrale-as fungeert. Mijn mede 
teamledenn en anderen wil ik graag bedanken. 

Liefstee Annelies, eindelijk is het zover. Mijn boekje, toch eigenlijk ons 
boekje,, is klaar. Bedankt voor je onvoorwaardelijke steun. Nu zal het wel 
rustigg worden... 

Bartt en Rutger, ik hoop dat julli e het leuk zullen vinden tijdens de 
promotie.. Ziet er wel raar uit hoor, papa in zo'n pinguïnpak. 

Prof.. dr. den Heeten, beste Ard, met jouw komst naar het AMC waren er 
ineenss twee radiologen op één afdeling met interesse in beenmerg MRI. 
Jouww enthousiasme en betrokkenheid hebben het proefschrift die kant op 
gestuurd,, waar het uiteindelijk gekomen is. De basis voor meer beenmerg 
MRII  research is gelegd. Bedankt voor je begeleiding. 
Prof.. dr. Faber, beste William, veel dank ben ik je verschuldigd voor het 
feitt dat ji j toezegde het proefschrift te willen begeleiden, ten tijde van het 
interregnumm op de afdeling radiologie. Er zullen niet veel dermatologen 
zijn,, bij wie een radioloog zal promoveren. Jouw betrokkenheid bij het 
onderzoekk was zeer plezierig. Wees niet bevreesd, het onderzoek naar de 
neuropatischee voet zal voortgaan. 
Dr.. Akkerman, beste Erik, kompaan vanaf het eerste uur. Hoewel 
radiologenn en fysici niet per definitie dezelfde taal spreken, hebben wij 
elkaarr snel leren verstaan. Met de ontwikkeling van een klinisch 
toepasbaree Dixon sequentie heb je iets heel belangrijks neergezet, iets 
waarr je trots op kunt zijn. Veel patiënten hebben hier profijt van. 
Bedankt. . 
Dr.. Stoker, beste Jaap, jouw niet aflatend vermogen om binnen een 
bestaandee studie snel nog een volgende substudie te verzinnen, waardoor 
eenn en ander nog veel sterker zou worden, bewonder ik zeer. Dat alles 
daarmeee wat langzamer gaat dan gepland is wat minder. Ik heb van jou 
geleerdd waar het om gaat bij het stellen van deadlines. Bedankt voor je 
enthousiastee betrokkenheid en collegialiteit. 
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Ledenn van de promotiecommissie, u dank ik voor uw bereidheid in de 
commissiee te willen plaatsnemen. Een heel divers gezelschap van 
verschillendee disciplines en twee universiteiten. Het zwaartepunt van 
beenmergg MRI in Nederland ligt blijkbaar in het gebied tussen Leiden en 
Amsterdam. . 

Mij nn paranimfen, Carla Hollak en Kees van Kuijk, wil ik danken voor de 
vriendschappelijkee en uitermate plezierige samenwerking van de laatste 
jaren.. Carla, ik hoop dat er nog veel gezamenlijk onderzoek zal 
geschieden.. Ik zie er naar uit lange tijd met je samen te kunnen werken. 
Kees,, dat weekend Zeeland deed het 'em. Terwijl je in het geheel niet bij 
hett onderzoek betrokken was, gaf je veel van je vrije tijd om me te 
ondersteunen.. Ik stel onze vriendschap zeer op prijs. 

Dee laatste twee jaar kwam er onverwachte hulp aanlopen in de persoon 
vann Erik Slim. Beste Erik, veel dank ben ik je verschuldigd voor je 
enthousiastee steun bij het lepra-onderzoek. Hoewel de biomechanische 
analysee is gesneuveld in ons laatste artikel, zal dit het begin van jouw 
(promotie-)onderzoekk zijn. Voor ondersteuning kun je op me rekenen. 

Dee oorsprong van de Dixon research ligt halverwege de jaren negentig, 
mett een andere personele bezetting op de afdeling radiologie. Echter de 
mensenn die aan de wieg van dit proefschrift stonden wil ik zeker niet 
vergetenn te noemen. Piet Dijkstra, ik dank je voor mijn prima opleiding 
tott skeletradioloog en je plezierige hulp bij de ontwikkeling van de Dixon 
vett suppressie techniek. Ben Verbeeten jr. heeft in Nice, onder het genot 
vann een Orangina, de eerste indeling van het proefschrift met mij 
gemaakt.. Ben, bedankt voor je betrokkenheid. Ronald Rademakers dank 
ikk voor de gestructureerde opzet van het Gaucher QCSI onderzoek. Rob 
Grijmm dank ik voor de ruimte die ik heb gekregen ten tijde van het 
interregnumm op de afdeling radiologie. 

Zowell  binnen het klinische veld van Morbus Gaucher als de 
neuropatischee voet zijn er periodieke multidisciplinaire besprekingen. 
Dezee besprekingen hebben mij zeer ondersteund. Ik wil alle collegae die 
hebbenn deelgenomen aan deze besprekingen bedanken voor hun 
bijdragenn aan de discussies. Het proefschrift is er beter van geworden. 
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All ee collegae op de afdeling radiologie wil ik bedanken voor h un collegiale 

s teun.. Mark Romijn bedank ik speciaal vanwege het koerierschap in de 

eindfasee van dit proefschrift, van en naar Andries. 

Andriess wil ik bedanken voor de fraaie lay-out van het boekje. Er kwarn 

mett de twee voorkanten iets nieuws uit Amsterdam. Uiteindelijk is het een 

perfectt Amsterdam-Rotterdam project geworden. 

Hett secretar iaat wil ik bedanken voor de plezierige samenwerk ing in vaak 

stressvollee tijden. Een speciaal woord van dank voor Mirjam Evers. 

Mirjam,, jouw steun, hu lp en nog veel meer gedurende het hele traject van 

dee promotie, neen, eigenlijk al zolang we elkaar kennen, is enorm. Ik prijs 

mee gelukkig met je vr iendschap. Ik zie al uit naar ons volgend project. 

Ikk dank de medewerkers van de afdeling radiologie voor de plezierige 

samenwerking.. De MRI medewerkers dank ik in het bijzonder voor het 

vervaardigenn van de Dixon studies. 

Ikk dank de pat iënten en proefpersonen voor hun medewerking. 

Al ss laatste wil ik het hoofd van de afdeling radiologie, prof. dr. J .S. 

Laméris,, bedanken. Beste Han, ik dank je voor de ru imte die ik heb 

gekregenn om mijn onderzoek af te maken. Tijd voor een nieuwe uitdaging. 

ï\ww  ^ 
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