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Als natuurkunde promovendus werken in een klinische organisatie is niet altijd 
makkelijk, maar gelukkig kon ik vertrouwen op de hulp van een aantal mensen die 
ik daarvoor heel erg dankbaar ben. Zonder jullie zou mijn onderzoek lang niet zo 
succesvol zijn geweest!

Johannes, begeleidend professor en promotor, bedankt voor het vertrouwen 
dat je mij altijd gegeven hebt in het uitvoeren van dit onderzoek. Ik heb veel geleerd 
van je technisch inzicht en je vaardigheid om de prestaties van een OCT setup met 
(tijdelijke) stukjes duct-tape naar een hoger niveau te tillen. Je leerde mij verder ook 
dat onderzoek soms baat heeft bij koppigheid (van de promovendus), maar dat 
samenwerken vaak succesvoller en minder stressvol is.

Koen, immer scherpe collega en coauteur, bedankt voor het bijschaven van al 
mijn manuscripten en alle (wetenschappelijke) discussies die we gevoerd hebben. 
Jouw logisch redeneervermogen is ongeëvenaard en dwong me om steeds weer 
verder en dieper na te denken over mijn onderzoek. Zonder enige twijfel was jij 
medebepalend voor het succes van mijn onderzoek.

Arni, coauthor and supervisor during my master graduation project, I’m great-
ly in debt with you for introducing me to the exciting field of  ophthalmic physics 
and teaching me many linear algebra and programming trics. You’re one of  the best 
teachers I ever met! I further thank you for all your moral support and the comfort 
food trips at moments when the scientific results were bad.
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Austin, visiting professor from UC Berkeley and coauthor, your stay for six 
months in our lab was an enormously motivating and intellectually stimulating ex-
perience. It was an honour to do lab work with you and Kari on the TSLO-OCT 
setup. I’m happy I was able to repay you with a BOE cover publication of  our 
results on imaging of  the foveal micro-vasculature.

Kari, fellow PhD student and coauthor, you became my buddy in the lab and 
helped me out with all the experimental work that required (more than) three arms 
or eyes. Your endless stream of  jokes was a welcome distraction during the long 
hours we worked. Solving problems has never been this much fun!

Mattijs, collega en coauteur, het is jammer dat het meeste van onze samen-
werking over lange afstand plaatsvond, maar even goed heb ik veel plezier gehad 
van onze e-mail conversaties over C++ code debugging. Ik ben je verder dankbaar 
voor al jouw programmeer werk om het DAQ board van het PS-OCT systeem up 
and running te krijgen.

Christy, visiting PhD student from UC Berkeley and coauthor, although your 
stay in our lab was short it resulted in a very fruitful project. I’m grateful for lend-
ing us the TSLO setup you built, and of  course for your fantastic tour through 
Berkeley, San Francisco and Alcatraz!

Henk and Leah, master students and collegue (Henk), I was privileged to have 
such motivated students under my supervision as the both of  you. I’m very proud 
that you were able to handle the complicated Doppler OCT setup although my 
time for training you was limited. Your projects included the Doppler OCT angiog-
raphy measurement in the patient with the choroidal neovascularization (chapter 
4), and I thank you for the nice work you performed.

Netty, managing director ROI, bedankt voor al je ondersteuning en hulp met 
het regelen van alle andere zaken naast het onderzoek. Ik had nooit verwacht dat 
het inkopen van laboratorium benodigdheden zo ingewikkeld kon zijn binnen een 
ziekenhuis, maar gelukkig kwamen we er altijd uit dankzij jouw kennis en connec-
ties.

Verder heb ik samengewerkt met verschillende andere mensen van het ROI. Ik  wil 
Elsbeth, Matteo en prof. Jan van Meurs bedanken voor de mogelijkheid om mijn 
eerste Doppler OCT systeem uit te proberen voor patient metingen (chapter 3). 
Het onderzoeken van de graft perfusie was een interessante en leerzame ervaring. 
René, bedankt voor al je verhalen over parabool vluchten, en uiteraard ook voor 
al je werk aan de onderzoeksprotocollen en de medisch etische goedkeuringen. I 
also need to mention the diverse group of  physicists, engineers and statisticians 
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that gathered at the ROI during the course of  my PhD project. Susan, Rosalie, 
Jelena, Nicole, Kedir, Mathi, Babak, thank you for all the fun group meetings, 
lunch conversations, beers after work, and conference trips. Uiteraard wil ik ook 
alle andere collega’s van het ROI bedanken voor de leuke tijd.

Although my research mainly took place at the ROI, I could always count on a 
warm welcome from my colleagues at the VU University. I like to thank Jianan, 
Fabio, Frank, Joshua, Jelmer, Max, Oleg and Miriam of  the “OCT group” for 
all their helpful discussions and technical support. Further I like to thank all the 
other members of  the Biophotonics & Medical imaging section for creating a nice 
research environment with interesting section meetings. In addition I thank the 
members of  the Physics of  Living Systems group for their excellent coffee and 
CoSy companionship.

My thanks also go to Pavan, Qiang and prof. David Arathorn for their support 
over long-distance on the TSLO setup. Although physically far away, your close 
virtual collaboration was essential to the success of  our project.

Tijdens het eindeloze werken aan mijn promotie onderzoek stonden gelukkig di-
verse vrienden klaar voor de nodige afleiding. In het bijzonder Bram, Kah Wai, 
Felix, Nienke, Ineke, Elmar en Ruben bedankt voor alle lol en het aanhoren en 
delen van promotie perikelen!

Uiteraard kon ik ook altijd rekenen op de steun van mijn familie, zonder wie dit alles 
nooit was gelukt. Pa en ma, mijn liefhebbende ouders, bedankt voor al jullie wijze 
raad en aanmoedigingen. Maurits, mijn broer(tje), ik ben er trots op dat ing. Braaf  
mijn paranimf  is. Henk en Klaske, mijn schoonouders, bedankt voor jullie goede 
zorgen en aanhoudende interesse. Kirsten en Marit, mijn vrolijke schoonzussen, 
samen met jullie aanhang bedankt voor alle gezelligheid.

Boven alles en iedereen wil ik mijn vrouw bedanken. Lieve Lizeth, ik zou niet 
weten wat ik zonder je had gemoeten. Promoveren is op veel momenten een zware 
beproeving, maar jij hebt mij daar iedere keer doorheen gesleept. Met jou aan mijn 
zijde kan ik alles aan, en daarom laat ik je nooit meer los.

Boy - september 2014.
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