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Beste lezers, collegae, familie en vrienden. It always seems impossible until it’s done. Zonder 

de tijd, inzet en vertrouwen van een groot aantal mensen was het niet mogelijk geweest om 

dit proefschrift voor elkaar te krijgen. Graag wil ik daarom iedereen hartelijk bedanken die 

een bijdrage heeft geleverd aan dit proefschrift of mij anderszins heeft bijgestaan. 

Allereest gaat mijn dank uit naar de deelnemers van de RELEASE studie. Ik heb mij 

verwonderd over hun grote betrokkenheid en bereidwilligheid om bij te kunnen dragen 

aan wetenschappelijk onderzoek. Bovendien was elk contact met de RELEASE deelnemers 

weer een welkome en motiverende afwisseling van de andere werkzaamheden. 

Professor dr. P.W. Kamphuisen, beste Pieter Willem, bedankt voor je optimisme en het 

vertrouwen in mij dat het allemaal wel goed komt. Typerend was je reactie toen ik een major 

revision zonder enig commentaar doorstuurde: “Stefanie, jij komt echt uit het noorden….Het 

is al bijna geaccepteerd, geweldig!” Bedankt dat je me hebt geleerd om ook trots te zijn op 

mijn werk.

Professor dr. R.H.J.A. Slart, beste Riemer, waar je ook ter wereld zit, regelmatig staat er namelijk 

onder een email ‘groeten vanuit..…’. De afstand tot Nederland tast je reactievermogen 

niet aan. Ik kon altijd op een reactie van jou rekenen waarbij je meestal de eerste was die 

reageerde. Bedankt voor je enthousiasme en goede samenwerking waardoor het mogelijk 

was om ‘imaging’ in mijn proefschrift vorm te geven. 

Professor dr. H.J. Lambers Heerspink, beste Hiddo, je begeleiding op een stimulerende, 

positieve manier als promotor kwam voor mij precies op het goede moment. In de fase 

waarin data analyse, artikelen schrijven en het antwoorden van reviewers voorop stond, 

heb jij mij verder geholpen met je kritische blik. Dank voor de waardevolle bijdrage aan mijn 

promotietraject!

Dr. D.J. Mulder, beste Udo, het is zover. Mijn promotie betekent ook voor jou dat jij voor het 

eerst als co-promotor een promovendus ‘aflevert’. Toen ik in juni 2013 begon, was jij nog 

volop bezig om een onderzoekslijn op te richten. Ik heb van je geleerd om niet alleen op zoek 

te gaan naar ‘leuk’ onderzoek maar vooral naar klinisch relevant onderzoek. Bedankt voor de 

vrijheid die jij mij gaf om ook zelf nieuwe projecten te kunnen ondernemen. Dankjewel voor 

je inzet en bijdrage aan mijn promotietraject. 

Dr. J.D. Lefrandt, beste Joop, op papier was er geen plaats meer voor jou als co-promotor al 

ben je er wel op die manier voor mij geweest. In de zomer van 2010 was jij mijn begeleider 

tijdens het coschap interne geneeskunde en zonder dat contact met jou was ik nooit aan 

dit promotietraject begonnen. Je bezit een waardevol talent om mensen te motiveren en 
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te enthousiasmeren voor onderzoek en je bewaakt de belangen van de promovendus. 

Bedankt dat je, voor zover dat binnen jouw mogelijkheden lag, er voor mij was.

Bij deze wil ik ook de leden van de leescommissie, bestaande uit professor dr. A.A. Voors, 

professor dr. E.S.G. Stroes en professor dr. M. Schäfers bedanken voor de beoordeling en  

het goedkeuren van dit proefschrift. Herzlichen Dank für Ihren Beurteilung meine Thesis. 

Graag wil ik alle huisartsen en praktijkondersteuners bedanken die hebben meegewerkt 

aan het benaderen van mensen voor deelname aan de RELEASE studie. Een bijzondere dank 

voor Esther de Heer die zich als diëtist en schoonzus ook belangeloos heeft ingezet.

Veel dank ben ik verschuldigd aan alle medewerkers van de afdelingen nucleaire 

geneeskunde en moleculaire beeldvorming, het vaatlaboratorium en de prikpoli. Door jullie 

medewerking was de praktische uitvoering van de RELEASE studie mogelijk. 

Beste Anne van Gessel, Saskia van de Zande en Arie van Roon, bedankt voor jullie inzet 

want alleen daardoor kon de RELEASE studie zo soepel verlopen. Anne, jouw enorme 

patiëntvriendelijkheid en je inzet voor wetenschappelijk onderzoek zijn bewonderens-

waardig! Saskia, eerst leerde ik je kennen als vaatlaborant en later ook als collega-

onderzoeker; het moment waarop we met een koelkast achter op de fiets in de lunchpauze 

de stad doorgingen, zal ik niet snel vergeten. Arie, bedankt voor je hulp, niet alleen met de 

RELEASE data maar ook voor je welwillendheid om statistische input te geven voor totaal 

andere projecten.

Beste Andor Glaudemans, bedankt voor je nauwkeurige screenende beoordeling van de 

PET scans. Verder dank voor je hulp om plaatjes te maken en voor het geven van feedback 

op de RELEASE stukken.

Beste Andries Smit, bedankt voor jouw begeleiding tijdens mijn stage wetenschap. Veel 

dank ook voor het delen van jouw kennis over de verschillende vasculaire meetmethoden.

Beste Bernadette Fokkens, bedankt voor de randomisatie van de RELEASE deelnemers. Ik 

wens je veel succes toe in je verdere carrière!

Dear Luis Juárez Orozco, thank you for being my statistical hero! 

Beste Hannie Westra, Berber Doornbos – van der Meer en Elisa Hoekstra. Bedankt voor de 

goede samenwerking. Al is de data nog niet gepubliceerd, wat in het vat zit verzuurt niet.
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Verder wil ik iedereen die op welke manier dan ook heeft geholpen om van het ‘18F-NaF 

project’ een succes te maken hartelijk bedanken. In het bijzonder wil ik een aantal mensen 

noemen. Hendrikus Boersma (alias Job Steenhouwer), dank voor je enthousiasme voor het 

doen van onderzoek als het over tracers gaat. Janine Doorduin voor de hulp en input voor 

het constructief analyseren van de beelden. Jurgen Sijbesma voor alle praktische hulp. Clark 

Zeebregts en Robert Pol, bedankt voor jullie samenwerking vanuit de vaatchirurgie. Clark, 

ook bedankt voor de mogelijkheid om een hoofdstuk te schrijven voor het CX book. Jan-

Luuk Hillebrands, bedankt voor de plezierige samenwerking en het meedenken vanuit de 

pathologie. 

Beste Melanie Reijrink en Sietske Doornbos, bedankt voor jullie enthousiasme om een JSM 

pilot project te doen. Ik vond het leuk om samen met jullie de Stralingsbeschermingscursus 

te doen. Melanie, ook bedankt voor je inzet tijdens je stage wetenschap voor de RELEASE 

vet data! Ik wens je heel veel succes toe met je MD/PhD-traject, aan motivatie ontbreekt het 

jou in elk geval niet! 

Beste Marcel Greuter, Ronald Boellaard en Ronald Borra, bedankt voor jullie hulp en 

technische input voor het ‘Vet project’. Ik heb er veel van geleerd en het heeft de ‘technical 

applications’ in dit proefschrift naar een hoger niveau gebracht. 

Beste Seline Goudeketting en Daan Spoor, wat was het leuk om met jullie als technische 

geneeskunde studenten samen te werken aan het ‘Vet project’. Bedankt voor jullie inzet en 

doorzettingsvermogen om een automatische methode te ontwikkelen voor het analyseren 

van de vet data. Daan, heel veel succes met je promotietraject, ik verwacht dat we elkaar 

weer tegenkomen. 

Verder wil ik de co-auteurs Helen Lutgers, Martin de Borst, Otto Hoekstra en Gem Kramer 

graag bedanken voor hun bijdrage aan dit proefschrift.

Beste Klaas Hoogenberg, uiteindelijk lag het onderwerp eetgedrag toch iets te ver af van 

vascular imaging waardoor het artikel niet in het proefschrift terecht gekomen is. In elk 

geval wil ik je hartelijk bedanken voor de mogelijkheid die jij mij hebt gegeven om een 

eerste artikel te schrijven. 
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De afgelopen jaren heb ik enorm veel gehad aan mijn (ex)kamergenootjes. Het is fijn om lief 

en leed te delen met mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Bedankt voor de gezelligheid 

op de onderzoekskamer maar ook daarbuiten tijdens borrels en congressen.

Beste Harriëtte, jij hebt als physician assistant met een werkplek op de onderzoekskamer, 

al heel wat onderzoekers zien komen en gaan. Bedankt dat je mij gedurende mijn hele 

promotietraject regelmatig een luisterend oor bood. Beste Lisanne, het promotie Excel 

bestand met daarin begrotingen, offertes, een draaiboek voor de dag, een tijdsplanning en 

tips, was een handige houvast en typerend voor jouw enorme organisatietalent. Bedankt 

voor het Excel bestand maar ook voor de goede organisatie van alle andere vasculaire 

activiteiten! Verder bracht je ook regelmatig overheerlijke baksels mee….Dank! Beste 

Esther, we deelden regelmatig het gevoel van de afhankelijkheid van mensen om deel te 

willen nemen aan onderzoek. Jij ging zelfs als dat nodig was met de auto heel Nederland 

door naar de mensen thuis. Het is kenmerkend voor je werkstijl, niet zeuren maar gewoon 

doorpakken. Altijd bereid om een kamergenoot te helpen, bedankt voor je collegialiteit! 

Beste Hilde, zonder jou op de onderzoekskamer was mijn promotietijd zeker een stuk saaier 

geweest. Regelmatig zorgde jij ervoor dat we toch ook weer in lachen konden uitbarsten. 

Bedankt voor jouw enorme inzet voor het ‘18F-NaF project’ maar ook voor de nodige 

afleiding zoals het kijken naar bruidsjurken en kapsels. Beste Byrthe, je gedrevenheid is 

bewonderenswaardig. Al zijn er tegenslagen, jij geeft het niet op. Ik wens je veel succes toe 

binnen de plastische chirurgie want met die gedrevenheid moet het vast gaan lukken om 

daar binnen te komen! Beste Dorienke, je bent altijd loyaal richting andere onderzoekers. 

Bedankt voor het overnemen van de EUCLID studie werkzaamheden en je welwillendheid 

om back-up te zijn voor de RELEASE studie. Beste Anniek, geboren en getogen in Groningen 

sta jij altijd met beide benen op de grond. Bedankt voor het analyseren van de RELEASE 

samples in South Hampton! Beste Ellen, wat leuk dat de RELEASE studie ook weer terug zal 

komen in jouw proefschrift, want ik ben er van overtuigd dat jij je MD/PhD-traject succesvol 

zult afronden. Beste Trynke, als jij eenmaal op dreef bent kan de gezelligheid niet op. De 

promotieborrel van Lisanne waarop jij de uitspraak deed: “Van welke vaten houden wij het 

meest?” zal ik niet snel vergeten. Beste Alexander, bedankt voor het regelmatig rijden naar 

de refereeravond in je bijzondere oranje auto en het professioneel aansluiten van alle UTP 

kabels in ons huis. Beste Amel, Isabella, Jeroen, Liesbeth, Ruben en Sarah, bedankt voor 

jullie input en gezelligheid tijdens research besprekingen maar ook daarbuiten. 

Beste ‘Zuidlaren groep’ bedankt voor de nodige afleiding door de vele bruiloften en borrels!

Beste Carolien, Marise en Martine, bedankt voor jullie betrokkenheid bij mijn promotieonder-

zoek en waardevolle momenten die we hebben gehad.
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Lieve JC Laideys, Annick, Ernestine, Kirsten, Lena, Marlon, Nynke en Roelinda, bedankt 

voor jullie support. Op mijn afstudeerborrel waren jullie al vol vertrouwen dat ik van 

het promotietraject een succes ging maken, al was ik daar op dat moment zelf nog niet 

van overtuigd! Bedankt voor de nodige ontspanning de afgelopen jaren. We kennen 

elkaar alweer meer dan 10 jaar maar ik hoop dat daar nog vele supermooie goede leuke 

vriendschapsvolle jaren bij gaan komen!

Lieve Hester, Joke en Linda, al vanaf het begin van de studie (groepje 20), kennen wij elkaar 

en klikte het meteen. Een luisterend oor bij een kopje thee, weekendjes Schiermonnikoog, 

borrelen in de zon, skiën in Frankrijk etc. Bedankt dat jullie soms samen, maar ook elk op je 

eigen manier gezorgd hebben voor de nodige afleiding! Quirine, in Nij Smellinghe leerden 

wij elkaar kennen en voelde het direct alsof wij elkaar al jaren kenden. Mogelijk komt dit 

door onze gezamenlijke voorliefde voor lekkere koffies? Dank, voor de leuke tijd! 

Lieve familie Steenbergen, het uitgebreid vieren van de vele verjaardagen met meestal 

goede baksels hebben voor de nodige ontspanning gezorgd, bedankt. Ook de ludieke ‘foto’ 

spelletjes op de familie app zorgden regelmatig voor een lach op mijn gezicht. 

Lieve Marieke en Silke, natuurlijk zijn jullie mijn paranimfen. Als grote zussen staan jullie 

mijn leven lang al heel dicht bij mij. Bedankt voor jullie onvoorwaardelijke support, elk op je 

eigen manier. Niet alleen als zus zijnde maar ook allebei als arts. Ook Arjan, Robert, Rosalie, 

Ewoud en Feline, bedankt voor de vele gezellige familiemomenten. 

Lieve pappa en mamma, jullie zijn goud waard. Het is dankzij jullie liefde en onvoorwaardelijke 

steun dat ik kon gaan doen wat ik graag wilde doen en nu dit bereikt heb. Bedankt dat jullie 

altijd en op elke mogelijke manier voor me klaar staan. 

Lieve Johan, last but not least. Dank voor je oprechte liefde, je eindeloze steun, je 

optimistische kijk op dingen en je vriendschap. Jij bent er gewoon altijd voor mij op goede 

en op slechte dagen. Met jou aan mijn zijde zie ik de toekomst vol vertrouwen tegemoet.






