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Chapter 9

Dankwoord

Dit proefschrift was nooit tot stand gekomen zonder de directe en indirecte
hulp van een heleboel mensen.

Allereerst wil ik uiteraard mijn promotor prof. dr. M. Oudkerk bedanken.
Ik ben u zeer dankbaar voor de kans en de ondersteuning die u mij geboden
heeft om dit onderzoek tot een goed einde te brengen. Daarnaast waardeer
ik onze gesprekken en discussies, over de meest uiteenlopende onderwer-
pen, waarbij u mij iedere keer weer een verrassende nieuwe kijk op zaken
voorschotelde, ik heb hiervan veel geleerd.

Ook mijn co-promotor en begeleider dr. P.E. Sijens ben ik veel dank ver-
schuldigd. Beste Paul, precies op de juiste momenten, meestal als ik tegen
een probleem aanliep, stond jij direct paraat en kwam in een oogwenk met
praktische suggesties. Het samenwerken met jou was zeer prettig, ik had me
geen betere begeleider kunnen wensen.

Dit onderzoek was niet tot stand gekomen zonder dr. P.D.L. Kuypers. Beste
Paul, blijkbaar was jouw idee om signaalintensiteiten van spieren in de tijd te
gaan vergelijken een goede zet. Veel dank voor alle hulp bij het opzetten van
dit onderzoek, de interessante discussies en voor je waardevolle bijdrage aan
de artikelen.

Ook prof.dr. S.E.R. Hovius wil ik bedanken voor de ondersteuning bij het
opzetten van dit onderzoek en daarnaast voor de inzichten op zowel plas-
tisch chirurgisch als ook op meer algemeen gebied. Uw adagium "Als plan
A tweemaal niet geslaagd is, is het niet tijd voor een derde poging, maar tijd
voor plan B" is al meerdere keren van pas gekomen.
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Verder wil ik dr. P.M.A. van Ooijen bedanken. Beste Peter, hartelijk dank voor
je input bij het schrijven van de artikelen en voor de prettige samenwerking.

Ik wil graag de leescommissie, bestaande uit prof. dr. P.P. De Deyn, prof. dr.
R.J.M. Groen en prof. dr. T. Leiner, bedanken voor de beoordeling van dit
proefschrift.

Verder wil ik dr. A.Z. Ginai en dr. C.F. van Dijke hartelijk danken voor de
radiologische ondersteuning in de beginfase van dit onderzoek. Ook wil ik
graag prof. dr. G.P. Krestin bedanken voor het faciliteren van deze beginfase
in het ErasmusMC. Ook gaat mijn dank uit naar de enthousiaste groep labo-
ranten in het ErasmusMC, die altijd klaar stond om de patiënten tussendoor
te scannen.

Natuurlijk is het schrijven van een proefschrift tijdens de opleiding en naast
het werken als radioloog geen eenvoudige klus. Dit was dan ook alleen
mogelijk doordat zowel mijn opleiders prof. dr. E.J. van der Jagt en dr.
L.M. Kingma, als het huidige afdelingshoofd Radiologie en Nucleaire Ge-
neeskunde, prof. dr. R.A.J.O. Dierckx hier de ruimte voor boden. Beste Eric,
Lucas en Rudi, hartelijk dank hiervoor!

Mijn collega radiologen, stafleden en assistenten, en in het bijzonder mijn
paranimfen Wouter Deurholt en Michiel Santing, wil ik bedanken voor de
fijne samenwerking, de goede werksfeer, de steun en de getoonde interesse.
Ook de groep laboranten, ons planbureau en het secretariaat Radiologie in
het UMCG wil ik graag bedanken voor de jarenlange getoonde interesse, de
plezierige en gezellige samenwerking.

Ook onze Research Coöordinator Radiologie, Stella Noach, wil ik danken
voor alle hulp, de begeleiding, de prettige samenwerking, alle adviezen en
het nalezen van mijn stukken.

Direct na mijn artsexamen in 1997 ben ik begonnen met werken op de afde-
ling Cardiothoracale Chirurgie in het LUMC. Dit was een geweldige tijd, en
de nauwe banden, de korte lijnen, de collegialiteit en humor van de hechte
groep assistenten en stafleden van toen zijn voor mij nog steeds een voor-
beeld van hoe werken op een ziekenhuisafdeling hoort te zijn. In het bij-
zonder wil ik Berend Stolk bedanken, die onuitputtelijk energie stak in het
opleiden van assistenten op de thorax intensive care, en daarmee van artsen
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dokters maakte. Berend, hartelijk dank voor je vele wijze lessen en enthou-
siasme, ik heb veel van je geleerd, kennis die me nog dagelijks van pas komt.

Beste Pieter en Marianne de Roos, doordat jullie me in 2006 mee hebben
genomen naar een kaakchirurgie-congres, kwam ik voor het eerst in aanra-
king met Groningen en het UMCG. Deze positieve ervaring heeft veel bijge-
dragen aan mijn keuze om bij de radiologie in Groningen te solliciteren, met
o.a. dit boekje als resultaat. Ik ben jullie daar erg dankbaar voor!

Mijn pianoleraar, Ben Hurrelbrinck. Beste Ben, heel indirect heb jij ook een
flinke bijdrage geleverd aan dit proefschrift. Vanaf dat ik als klein mannetje
van 8 jaar voor het eerst van jou pianoles kreeg, heb je mij met heel veel
geduld en liefde voor de muziek geleerd om mij te ergens in vast te bijten en
te blijven oefenen, omdat het altijd beter kan. Ik heb hier tijdens mijn studies
veel aan gehad. Dank je wel!

Mijn lieve ouders. Lieve mama, eindelijk is het zover. Zoals ik je vlak voor je
overlijden heb beloofd, heb ik het onderzoek toch nog afgerond. Helaas kan
je deze dag niet meer meemaken maar in mijn gedachten ben jij er prominent
bij. Ik denk nog elke dag aan je en mis je wijze raad, liefde en geweldige
humor. Lieve papa, je hebt al vroeg de interesse in knutselen en techniek op
me overgebracht. Nog steeds geniet ik hierdoor dagelijks van de wondere
wereld om ons heen. Samen met mama heb je Marc en mij gestimuleerd om
ons maximaal te ontplooien en ons gesteund in onze ontwikkeling op allerlei
vlakken. Ik heb dankzij jullie een heel gelukkige jeugd gehad en hoop voor
jullie kleindochter Zynaïda naar dit voorbeeld hetzelfde te kunnen beteke-
nen.

Lieve José, ik denk dat misschien wel de meeste dank jou toekomt, door de
vele jaren dat ik in mijn vrije tijd aan dit onderzoek heb gewerkt, tijd die ik
daardoor niet met jou en onze lieve dochter Zynaïda heb doorgebracht. Heel
veel dank voor jullie liefde en onvoorwaardelijke steun!!!




