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Dankwoord

Tijdens mijn afstuderen werd een nieuwe studierichting gëıntroduceerd: Biomedi-
sche Technologie. Het was te laat voor mij om dat alsnog te gaan studeren, maar
de inhoud van BMT sprak mij wel aan. Toen heb ik al eens gëınformeerd naar de
mogelijkheid om “dan maar” promotie-onderzoek te doen bij BMT. Later, tijdens de
lerarenopleiding, heb ik mijn interesse voor het project aangaande geluid en MRI
nogmaals laten blijken. Dat ik een proefschrift heb geschreven over dat onderwerp
is uiteraard voornamelijk te danken aan mijn promotor. Alle anderen die hebben
bijgedragen aan mijn AIO-periode wil ik hier ook bedanken.

Diek Duifhuis, allereerst heb je er voor gezorgd dat ik dit project kreeg. De
scanner is nog niet stiller geworden, maar we hebben wel stappen in die richting
gezet. Ik wil je bedanken voor alle vrijheid die je me gegeven hebt, vooral voor de
ruimte die ik kreeg om vast te lopen. De hulp waar ik om vroeg, heb je me altijd
gegeven en door jouw kritiek op mijn werk ben ik gegroeid.

Remco Renken, vanaf dag één was je mijn kamergenoot. Het kan niet anders
dan dat je er op de laatste dag bij bent als paranimf. Van jou heb ik de beginselen
geleerd van MRI, MATLAB, LabVIEW, alles wat ik nodig had voor de start van mijn
project. Het zou verboden moeten worden om een AIO aan te stellen zonder de
beschikbaarheid van een collega zoals jij.

Jelle Bezemer, elke week, dinsdagavond. Als we geen bijbelkring hadden, gin-
gen we poolen. Eerst alle AIO-perikelen bespreken en dan alle frustraties van ons
afstoten. Je hebt alle dieptepunten meegekregen, ik ben blij dat je als paranimf ook
bij het hoogtepunt wilt zijn.

De komst van kamergenoten uit het buitenland bracht naast veel nadenken over
de Nederlandse taal en cultuur ook veel afwisseling en plezier: Sonja Tomašković:
hvala, Lavinia Slabu: multumesc, en Carlos Rizzo: gracias.

De eerste stappen op het gebied van digitale acquisitie heb ik gemaakt met Henk
Hasper en zijn student Sander Knevelbaard. Mijn eerste eigen data heb ik verzameld
in Eindhoven, met de scanner van het Magnetic Resonance Laboratory. Voor die
mogelijkheid bedank ik Klaas Kopinga. Larry de Graaf, jij hebt veel werk verzet voor
die metingen. Jouw hulp en aanwezigheid bij de metingen maakten de meetdagen
nuttig en erg plezierig. Anita Kuiper en Hans Hoogduin, aangaande de scanner in



Dankwoord

Groningen en de experimenten daar, hebben jullie me aldoor veel geholpen.
Edsger Smits heeft tijdens zijn stage metingen gedaan waar ik bij het opzetten

van mijn experimenten veel aan heb gehad. Kees Smith, het is jammer dat we aan
meten niet toe zijn gekomen. Jouw werk heeft wel de basis gelegd voor een van
mijn hoofdstukken.

Tijdens het project is er voor verschillende aspecten van geluid en MRI contact
geweest met mensen van Philips Medical Systems en Philips Centre for Manufactu-
ring Technology. Ik ben vooral blij met de suggesties en hulp van Patrick Limpens
en Paul Bunk. Verder wil ik Sander Slegt, Hans Tuithof, Peter van der Meulen, Bert
Roozen, Jouke Smink, David Biloen, Chiel den Harder en Henk & Henk bedanken
voor hun bijdragen.

Bij Biomedische Technologie hebben Esther Wiersinga, Ben Pijpker, Lambrecht
Kok en alle studenten die bij BMT een stage deden, deze afdeling tot een plezierige
omgeving gemaakt. De collegae van Neurobiofysica en het Neuroimaging Centrum
hebben me op de verschillende werkplekken thuis laten voelen. Van deze mensen
wil ik speciaal de secretaresses Annelies van Leeuwen, Aafke de Wolf en Tinie Al-
ma bedanken voor alle kleine dingetjes die mijn werk aangenamer maakten. Dit
geldt ook voor de AIO-coördinator Diana Koopmans en de belichaming van de on-
derzoeksschool BCN: Rob Visser.

Alle Meije Wink: dude! Koffiepauzes zijn de spaties in de zin van promotieon-
derzoek; Martijn Keitz, jij zorgde ervoor dat het leesbaar bleef. Ik was niet eenzaam
tijdens de nachtelijke werkuren door de veelvuldige aanwezigheid van Christiaan
van der Gaag.

Ruud Scheek wil ik bedanken voor het commentaar op mijn MRI-hoofdstuk.
Ich möchte gern den Leuten vom InterGK ‘Neurosensorik’ für die schönen und

interessanten Meetings danken. Vielen Dank an Birger Kollmeier und Stefan Uppen-
kamp für die Einladung nach Oldenburg. Ferner möchte ich gern meinen Freunden
Dirk und Ulrike danken, und insbesondere min skat Sandra.

Tenslotte wil ik mijn ouders, familie, vrienden en alle anderen bedanken die
ervoor gezorgd hebben dat ik niet te veel in mijn werk opging. Ik heb nooit veel met
jullie over mijn werk gepraat omdat dat er niet toe doet. Anderzijds heb ik dit werk
wel kunnen doen door jullie aanwezigheid in mijn leven.
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