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Dankwoord  
(Word of gratitude) 
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Hoewel ik zelf natuurlijk de meest significante factor ben geweest in het voltooien van dit 

proefschrift ;-) , wil ik een aantal mensen bedanken voor hun significante bijdrage aan het 

gehele proces en/of aan afzonderlijke hoofdstukken.  

 

Natuurlijk als eerste, betreffende het gehele proces, mijn promotor Ronald Stolk. Ronald, 

bedankt voor alles. 

Folkert Kuipers _ Naast je bijdrage aan hoofdstuk 3 waren deze samenwerking en de 

‘fatty liver group’ de basis voor een deel van de rest van mijn proefschrift. Waarvoor heel 

erg veel dank. Bert Groen _ Dank voor je onmisbare input betreffende hoofdstuk 4. 

 

Bij het ontwikkelen van de kwantitatieve echo methode (hoofdstuk 5), waren nogal een 

aantal mensen betrokken. Ik dank Mark Haagmans en prof. van der Jagt voor hun echo 

bijdrage, Peter van Ooijen en Wisnu Kristanto voor al hun ideeën en onmisbare bijdrage 

betreffende de beeldverwerking van echo’s en het aanpassen van de software, en Wendy 

Post voor haar statische bijdrage. Wendy, alias ‘coach Wendy’, ik heb veel van je geleerd 

en ik vond het super leuk om met je samen te werken. Tevens dank ik Peter Kappert, Jan-

Hendrik Potze, Irene Willeboordse en Annemarie van Tienhoven voor MR scanning, en 

Paul Sijens voor MR analyses. Paul Sijens en Roy Irwan _ dank voor het vragen van 

mijn bijdrage bij jullie goede ideeën. Daarnaast bedank ik alle proefpersonen voor hun tijd 

en bijdrage aan dit hoofdstuk. Moreover, chapter 5 would not have been possible without 

the help of Diana Gaitini and Haim Azhari. Thank you for your pioneer work and your 

kind gesture to share your software program with us. A deep bow and big thanks to both of 

you and to your team(s). Jan Visscher _ Ook jouw echo bijdragen mogen niet 

onopgemerkt blijven. Dank voor al je hulp. 

 

Nita Forouhi _ Thank you for having me over in Cambridge for two weeks, and for your 

help with chapter 2. I also thank Ema de Lucia-Rolfe, Richard Powell, Ruhul Amin, 

Adam Dickinson, and all other people making the Fenland Study possible. Nick 

Wareham _ Thank you for giving me the opportunity to work on the Fenland Study. 

 

Tot slot dank ik de leescommissie: prof. dr. F. Kuipers, prof. dr. M. Oudkerk, en prof. 

dr. M. H. Hofker, voor het lezen van het manuscript. 



Naast het ‘professionele gedeelte’ van dit dankwoord, wil ik nog een aantal mensen 

bedanken. 

 

Allereerst de mensen waar ik tijdens mijn AIO schap het allermeeste mee te maken heb 

gehad. Mijn kamergenootjes (my dear roomies), tevens vrienden, in chronologische 

volgorde: Hanneke, Josien, Li en Sylvia. Thanks for such a nice ‘home’. Every day was a 

fun day with you! 

 

‘Kelderbewoners’ en/of E4 ganggenootjes, tevens vrienden, in alfabetische volgorde: 

Carianne, Eryn, Hiltje, Ingrid, en Laura. Naast het zijn van pionier Epi AIO’s, was het 

erg leuk om jullie als collega’s te hebben. Daarnaast wil ik jullie bedanken voor alle 

activiteiten buiten het werk!  

 

Simona, Sacha, en Hans B, ik kijk met heel veel plezier terug op onze bezoeken aan de 

sportschool, onze lunch wandelingen, en onze tafeltennis ‘battles’!  

Additionally, I thank all members of the Epi volleyball teams for the nice tournaments, all 

(old) floor-E4 colleages (Cleo, Matteusz, Marjan, Karin, Dennis, Judith, and all others) for 

the nice chats, and also Aukje and Petra! 

 

Dear paranimfen Li and Simona, thanks for supporting me on the 19th!  

 

Als laatste, maar zeker niet als minste, bedank in mijn vrienden en familie (mam, pap 

Edwin, oma’s) voor alle steun! 

 

 

Mireille Edens 

December 2010 
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