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Ikbeneenaantalmensenoprechtheelergdankbaarvoorhunbijdrageaandetotstand
komingvanditproefschrift,inwelkevormdanook.Tijdenshetovergrotedeelvande
afgelopenvierjaarhebikvolopkunnengenieten,watmedemogelijkgemaaktisdoor:

Maurice. Dankjewel voor je begeleiding, je goede ideeën en je enthousiasme. Ik heb
ontzettendveelvanjegeleerden–ookaldeedjemeersomsaantwijfelen–navier
jaarhebiknogsteedsbloedondermijnnagelszitten(Figuur8.1)!

Ton. Heel erg bedankt voor dat je me attendeerde op dit onderzoek, het vertrouwen
datjeinmehadennatuurlijkookjouwbegeleiding.Jewaseenvandeeerstendiemij
lietkennismakenmetdebiomedischeoptica,endaarbeniknogsteedsblijom.

Dirk. Bedankt voor al je goede ideeën bij de ontwikkeling van LCS en daar omheen.
Speciaalvoorjoueenflauwewoordgrap:mededankzijjouwbijdragehebbenweerzo’n
coherentgeheelvankunnenmaken!

JokeKok.Ontzettendbedanktvoorjebijdrageaandeklinischekantvanditverhaal.De
samenwerking met de neonatologie verliep altijd soepel, wat natuurlijk ook mogelijk
gemaakt werd door de inspanningen van Sabine Beuger, Debbie Nuytemans en alle
betrokkenverpleegkundigenenartsen.Allemaalbedankt!

Rosaline, Astrid, Dagmar. Ik had me geen betere stagiaires kunnen wensen. Bedankt
vooralhetvroegeopstaan,hetenthousiasmeendezorgvuldigheidwaarmeejulliede
patiëntmetingen hebben gedaan. Het was erg leuk om met jullie samen te werken.
Jelmer. Jij was natuurlijk ook een geweldige stagiair en collega. Je vertrek blijft een
gemis.

Nietonbelangrijk:allepatiëntenvandeneonatologiediedeelhebbengenomenaande
patiëntenstudie en hun ouders. Dankzij jullie zijn we weer een stapje dichterbij een
beterlevenvoortoekomstigebabies.
Datgeldtnatuurlijkookvooralleanderendie(eendeelvan)hunlichaambeschikbaar
hebbengesteldaanditonderzoek–dankjewel!

Lieve Bar, Annie, Merel, Lida – laserbabes – bedankt voor de enorme gezelligheid en
afleidingtijdensennahetwerk.ZonderjullieisdeBEPHmaarjurkloos.Gelukkigliggen
ernogtallozedagjesAntwerpen/Sydney/...indetoekomst!

Duc!Thankyouforfeedingme.Andthankyouforbreakingthesilenceeveryonceina
while with candle light music and your inspiring views on Dutch/Vietnamese culture.
Youhavebeenawonderfulroommate!
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Nogmaals Barbara en Rosaline! Dankjewel dat jullie de zware taak van het
paranimfschapopjulliehebbengenomen.EnBar,dankjewelvoordelasagne–ikhoop
nietdatikhemterughoeftegeven.

Daarnaast natuurlijk alle andere collega’s van de afdeling Biomedical Engineering &
Physics.Bedanktvoorallegezelligheid,koffieautomaatgesprekken,lunches,uitjesende
momenten waarop jullie meedachten bij dit onderzoek. Martijn, ik vind het onwijs
gezelligdatwevoorlopignognaastelkaarwerkenenRoy,ikhoopdatjenogevendoor
gaatmethetvolgenvanmij.Vitali,hetwasuitmuntendomhetlichtmetjoutemogen
delen. Rolf, bedankt voor al je tips rondom de afronding van een promotie en Jeroen
(damkampioen),jebentinmiddelseenverrebuurmaareengoedevriend.Angela,het
wasgeweldigommetjouenAnniehetuitjeteorganiserenenJudith,hetwassupergaaf
omsamenmetjoutezingen!Ennatuurlijkiedereendieindekelderzit:Edwin,Gerda,
Jasmin, Annemieke en Saskia, het is altijd een feestje om jullie serene oase van rust
binnentelopeneneenkopjetheetedrinken.MartinvanGemertenJeroenKalkman,
jullie ook bedankt voor alle adviezen en interesse in dit onderzoek. Tenslotte Jetty:
zonderjouachterdeschermenzoudenmaarweinigvanonspromoveren.

Hetisookontzettendfijnomafentoeeensnietmetjeonderzoekbezigtezijn.Ikwilal
mijn (schoon)familie, vriendinnen en vrienden bedanken voor hun steun, interesse,
wijze woorden en bijdrage aan het doen van dingen die hier helemaal niets mee te
maken hebben. Lieve Saskia, Heleen, Simone, Marije, Charlotte, Ingeborg, Renske,
mannen+Ciska, broers, Afke, veel van de bovengenoemden en nog meer
ongenoemden: ik zou nog wel een heel boek vol kunnen schrijven met waar ik jullie
allemaaldankbaarvoorben.
Papa en mama, bedankt voor jullie onvoorwaardelijke steun en vertrouwen, en dat
julliehetzoleukvindenwatikdoe.
EnRonald,natuurlijk.Metjouisallessowiesoleuker.


Nienke
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