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Dit proefschrift had ik natuurlijk nooit alleen kunnen schrijven. Graag wil ik iedereen 
bedanken die op wat voor manier dan ook heeft bijgedragen aan de totstandkoming 
van dit proefschrift. Een aantal mensen wil ik hierbij in het bijzonder bedanken. 

Als eerste mijn promotoren. Professor Cornelissen, beste Frans, jij hebt mij de kans 
gegeven dit promotieonderzoek te doen. Bedankt voor al je steun, enthousiasme, en de 
vrijheid die jij me gaf om mijn onderzoek te doen. Ik heb veel van je geleerd. Professor 
Hooymans, beste Anneke, bedankt voor je interesse in mijn onderzoek, en het in mij 
gestelde vertrouwen. Door de voortgangsgesprekken met jou wist ik weer dat ik op het 
goede spoor zat, ook al liep de planning anders dan gedacht. Professor Jansonius, beste 
Nomdo, jij raakte betrokken bij mijn onderzoek door de studie in glaucoompatiënten, 
wat resulteerde in hoofdstuk 4 en 5. Bedankt voor alle tijd en moeite, en je scherpe blik, 
die de betreffende hoofdstukken naar een hoger niveau hebben getild.

De beoordelingscommissie, prof. dr. A.V. van den Berg, prof. dr. P. van Dijk en prof. dr. T. 
van Laar, wil ik bedanken voor het lezen en beoordelen van mijn proefschrift.

For the macular degeneration study we collaborated with colleagues from York and 
Regensburg. I would like to thank Tina Plank, Mark Greenlee, Anton Beer, Heidi Baseler, 
André Gouws and Tony Morland for the collaboration and their useful comments on my 
manuscripts.

Graag wil ik de Junior Scientific Masterclass bedanken voor de mogelijkheid dit MD/PhD 
traject te doen.

Zonder proefpersonen geen onderzoek, en dus ook geen proefschrift. Alle 
proefpersonen die hebben deelgenomen aan mijn onderzoek wil ik bij deze hartelijk 
bedanken.

Ondersteuning is onmisbaar, ook bij dit onderzoek. Judith en Anita, bedankt voor 
het maken van de MRI scans. Jan Bernard en Remco bedankt voor de ondersteuning 
en het meedenken bij de data-analyse. Hedwig, Evelyn en Diana, bedankt voor de 
administratieve ondersteuning. Ella, Stella, Fenna, Luuk en Wim, bedankt voor al jullie 
hulp en ondersteuning tijdens mijn promotieonderzoek.

Mijn collega’s op het neuro-imaging centre maakten het dagelijkse werk veel leuker. 
Iedereen op het NIC bedankt voor de gezelligheid, de interessante gesprekken en het 
delen van grote en kleine onderzoeksmijlpalen. In het bijzonder dank aan mijn naaste 
collega’s: Adit, Barbara, Funda, Nicolas, Sandra, Mirjan, Charlotte en Elouise.
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Ik kwam ook altijd erg graag op het LEO, uiteraard om te werken, maar zeker ook 
vanwege de fijne sfeer. Bart, Bernadette, Christiaan, Esther, Francisco, Lisanne, Lisette, 
Nancy, Ronald, Tim en Wietse: bedankt voor de leuke tijd!

Mijn collega’s, de AIOS, oogartsen en andere medewerkers van de afdeling 
oogheelkunde, bedank ik voor de interesse in mijn onderzoek en jullie begrip dat ik hier 
de laatste tijd erg druk mee was naast de klinische werkzaamheden. Ook ben ik dank 
verschuldigd aan mijn opleider, dr. Pott. Beste Jan Willem, bedankt dat je mij de ruimte 
gaf om mijn proefschrift af te ronden naast de opleiding.

Mijn familie, schoonfamilie en vrienden wil ik bedanken voor de interesse die jullie 
altijd toonden in mijn onderzoek, jullie steun, maar bovenal natuurlijk voor alle mooie 
momenten die ik samen met jullie beleef die helemaal niets met onderzoek te maken 
hebben. Mijn paranimfen, Riemke en Margriet, jullie in het bijzonder bedankt voor jullie 
ondersteuning op deze belangrijke dag voor mij.

Lieve Wout, jou noem ik laatste omdat jij de belangrijkste persoon bent in mijn leven. 
Bedankt dat je er altijd voor me bent.

DANKWOORD




