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DANKWOORD 
 
Iedereen die bijgedragen heeft aan dit proefschrift ben ik dankbaar. Een aantal mensen wil ik in het 
bijzonder bedanken. 
 
Allereerst mijn promotor, Prof. dr. W.J. van Rooij, Beste Willem Jan, het is nu ongeveer 9 jaar 
geleden dat ik je voor het eerst ontmoette toen ik een patiënt uit het AMC naar Tilburg begeleidde 
voor het coilen van een geruptureerd aneurysma. Sindsdien heb ik veel van je geleerd en met je 
samengewerkt in het AMC en in Tilburg. Jij en Menno Sluzewski hebben mij opgeleid tot interventie-
neuroradioloog. Dit proefschrift is vooral tot stand gekomen dankzij jouw stimulans, stok achter de 

. Ons persoonlijk contact, de prettige manier van samenwerking, je 
relativeringsvermogen en eerlijkheid heb ik altijd zeer gewaardeerd. Je bent voor mij een ware 
leermeester. 
 
Mijn Co-promotoren Dr. M. Sluzewski en Dr. C.B.L.M. Majoie. Beste Menno, dank voor al je kennis, 
ideeën en de uren in Tilburg die jij soms tot onvergetelijke momenten hebt gemaakt. Jij het me 
geleerd vooral niet overmoedig te zijn als om het coilen van een aneurysma gaat. Beste Charles, 
dank voor je betrokkenheid bij mijn promotie, je begeleiding van mijn artikelen binnen het AMC, je 
snelle correcties en goede ideeën. Dank je voor de plezierige dagelijkse samenwerking, je 
betrouwbaarheid, kennis, en humor.  
 
De leden van promotiecommissie:  
Prof. dr. G.J. den Heeten, Beste Ard, toen jij mij in 2001 aannam, samen met Han Laméris, voor de 
opleiding radiologie gaf ik aan geen wetenschappelijk ambities te hebben, en zie hier! Dank voor 
alle leerzame en leuke momenten de afgelopen jaren en voor de beoordeling van mijn proefschrift. 
Prof. dr. W.P. Vandertop, hartelijk dank dat u als neurochirurg plaats wil nemen in de commissie. De 
momenten van overleg voorafgaand aan de behandeling van een patiënt met een subarachnoïdale 
bloeding en de gezamenlijke neuro-vasculaire besprekingen zijn altijd zeer waardevol, en 
onderstrepen het multidisciplinaire karakter van de behandeling van deze patiënten.  
Prof. dr. J.  Stam, dank dat u tijd en moeite heeft willen nemen om dit proefschrift te beoordelen. 
Prof. dr. J.A. Reekers, beste Jim, hartelijk dank voor je bereidheid zitting te nemen in de 
promotiecommissie als vasculair interventie expert. Dr. van den Berg, beste Rene, ik bewonder je 
om je eindeloze geduld bij het behandelen van . Dank dat je als expert wil 
plaatsnemen in de commissie. 
 
Mijn paranimfen Sandra Ferns en Anje Spijkerboer. 
Beste Sandra, veel bloed, zweet en tranen hebben we samen gestopt in onze review. We hebben 
elkaar vaak Tijdens de ueren samen achter 
jouw computer heb ik veel met je gelachen en gepraat over de review en allerlei andere belangrijke 
zaken. Dank je voor je steun bij de voorbereidingen van dit proefschrift. Veel succes met LOTUS 2!  
Beste Anje, collega, kamergenoot en vriendin, dank je dat je mijn paranimf wil zijn.  
 
Dank aan alle staf-  van de afdeling Radiologie waarbij ik een aantal mensen apart wil 
noemen: Prof. dr. J.S. Laméris, beste Han, dank voor het vertrouwen in mij als interventie- 
neuroradioloog en de collegialiteit en samenwerking van de afgelopen jaren. Mijn overige neuro-staf 
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, dank voor jullie collegialiteit en het begrip als ik weer een moment aan 
mijn artikelen moest werken.  
Tevens dank aan alle assistenten, laboranten, leden van de administratie en jongens van de IT.  
Kenneth en Michiel, om met jullie samen te werken is altijd zeer plezierig en jullie inzicht en inzet bij 
procedures en daarbuiten waardeer ik zeer.  
Dank aan alle patiënten die hun medewerking hebben verleend aan de LOTUS studie, Peggy voor 
het inplannen van deze patiënten op de zaterdagen en Raschel en Sandra voor het scannen. 
 
Co-auteur, Joanna Schaafsma, beste Joanna, dank voor de prettige en vruchtbare samenwerking. 
Veel succes met de laatste loodjes van je proefschrift.  
Prof. dr. G.J.E. Rinkel, beste Gabriël, dank voor je betrokkenheid met groot wetenschappelijk inzicht 
bij mijn proefschrift. Ondanks je zeer drukke agenda vond je altijd tijd om ons van ideeën, adviezen, 
kritische vragen en zeer waardevolle commentaren te voorzien. Ik heb het als voorrecht ervaren om 
met je te mogen samenwerken.  
  
Afdeling Radiologie van het Sint Elisabeth Ziekhuis in Tilburg: 
Alle mannen van de maatschap, dank voor de gastvrijheid op jullie afdeling.  
De laboranten van de angiokamer, ik heb altijd met veel plezier met jullie samengewerkt. 
 
De afdeling neurochirurgie in het AMC, dank voor de dagelijks plezierige en collegiale 
samenwerking. 
Prof. dr. D.A. Bosch, mede dankzij uw inspanningen om de neurovasculaire interventie in het AMC 
vorm te geven, ben ik waar ik nu ben. Mijn assistentjaren op de afdeling ervaar ik nog steeds als 
zeer waardevol en intens, niet alleen om de neurochirurgische ervaring. Ik denk zeker dat Kees 
trots op me zou zijn geweest.  
 
Afdeling neurochirurgie van het (toen nog) AZG in Groningen, tijdens mijn 2e jaar studenten stage 
bij Dr. Michiel Staal, is de kiem gelegd voor mijn verdere carrière. Jullie betrokken mij bij de ISUIA-  
studie . Dank voor mijn introductie in het AMC.  
 
Lieve familie en vrienden!  
Dank voor jullie geduld en alle mooie, gezellige en belangrijke momenten die wij de afgelopen jaren 
met jullie hebben gedeeld. Mijn ouders, dank voor jullie goede zorgen en liefdevolle en nooit saaie 
opvoeding. Jullie hebben Liesbeth, André en mij een basis gegeven die ons heeft gebracht waar we 
nu zijn en waar jullie best trost op mogen zijn. Wim en Irène, dank voor jullie interesse in mij en mijn 
werk, en natuurlijk voor Roel. Voor beide ouders dank jullie wel voor alle momenten die jullie de 
afgelopen jaren voor ons klaar stonden.  
 
Lieve Roel, mijn promotie, jouw eigen onderneming en het gezin is ons niet in de koude kleren gaan 
zitten. Maar onze inzet wordt uiteindelijk wel beloond, zie mijn proefschrift, jouw jonge bedrijf in 
wijnen en onze gezamenlijke meesterwerken Frederiek en Wende. 
 
  


