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Dat er één naam op de cover staat wekt ten onrechte de indruk dat promoveren een 
soloprestatie zou zijn. Het is een teamprestatie van formaat. Daarom wil ik graag de nodige 
mensen bedanken die direct of indirect hebben bijgedragen aan dit proefschrift. Om te 
beginnen ben ik dank verschuldigd aan alle medewerkers van de afdelingen Radiologie, 
Nucleaire Geneeskunde , KNO/hoofd-hals chirurgie en Radiotherapie.

Beste promotoren en co-promotor, professor J.A. Castelijns, professor R. de Bree en dr. P. 
de Graaf. Dankzij jullie is dit proefschrift van de grond gekomen en geworden tot wat het is.

Promotoren
Jonas Castelijns, dankzij uw verhaal over diffusie-MRI met de in selecte kringen 
beroemde groene, gele en rode smileys ben ik uiteindelijk via het Honours Programma 
binnengekomen op de afdeling Radiologie. Al vrij snel sprak u het vertrouwen in mij uit de 
te vragen wat mijn lange termijn plannen waren en of ik hier niet op wilde promoveren. 
Met het schrijven van dit proefschrift heb ik aangetoond dat dit vertrouwen niet voor niets 
was. U was altijd erg betrokken en stond altijd klaar als er iets geregeld moest worden, 
groot of klein. Dankzij uw inspanningen kon ik mijn verlengde wetenschappelijke stage 
nog verder verlengen en nog tegen betaling ook. Ik kan u zeggen dat dit heeft geleid tot 
wat scheve gezichten bij medestudenten. Er was ook ruimte voor overleg en ik voelde mij 
vrijwel direct een volwaardig lid van het team. Dit heeft geleid tot constructieve discussies 
met creatieve oplossingen. Toch heb ik nog wel een klein aandachtspuntje: Dat voortijds 
weggaan bij Ajax-PSV, dat kon echt niet.

Remco de Bree, heel erg bedankt voor uw immer kritische en scherpe blik. Uw inbreng 
werd door mij altijd bijzonder gewaardeerd omdat u altijd naar het hele plaatje keek. 
Daarbij verdient ook de snelheid waarmee u altijd weet te reageren een compliment. Soms 
kwam uw reactie nog eerder dan een ‘out of office’ melding als u niet in het ziekenhuis 
aanwezig was. Uw overstap naar het UMC Utrecht veranderde hier gelukkig niets aan.

Pim de Graaf, het was soms even zoeken naar een goede tijd om af te spreken, maar 
als we elkaar eenmaal gevonden hadden kon er snel zaken gedaan worden. Vooral je 
mamadagen waren hiervoor erg geschikt. Juist doordat je je breed inzet op zowel klinisch 
als wetenschappelijk gebied kwam je altijd met zeer bruikbare feedback.

Co-auteurs 
Marcus de Jong, de MC, je hebt zoveel voor mijn wetenschappelijk carrière gedaan dat 
het moeilijk was om te bedenken waar ik je in dit dankwoord moest zetten. Met jouw 
hulp heeft mijn wetenschappelijke carrière een reuzensprong kunnen maken. Van het 
opzetten van artikelen, statistische analyse, snel en overzichtelijk databases aanleggen tot 
een straffe bak koffiezetten, muizen bestrijden en een plant in leven houden. Dankzij deze 
reviewkoning van de VU ben ik in korte tijd flink gegroeid als onderzoeker. Ik ben er dan 
ook supertrots op om jou als paranimf een officiële rol te kunnen geven bij mijn promotie. 
Al had je ook niet misstaan als opponent, copromotor of rector magnificus.
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Roland Martens, mijn opvolger en de man die iedereen kent. Als we door het ziekenhuis 
liepen om patiënten van A naar B te brengen dat maakte het niet uit welke route we 
liepen, jij kwam overal wel een bekende tegen. Dus als we iemand nodig hadden om ons te 
helpen, dan wist jij die persoon te vinden. Zo zaten we opeens op het 3D lab om uiteindelijk 
te vinden wat we zochten aan het eind van de gang. Ik wens je heel veel succes met het 
voortzetten van onze zoektocht naar de grenzen van de mogelijkheden van functionele 
imaging. 

Thomas Koopman, zo kom je elkaar nog eens tegen. Van de Rome-reis op de middelbare 
school komen we elkaar daarna opeens weer tegen in het ziekenhuis. Met jouw 
programmeer skills heb jij mijn onderzoek in een stroomversnelling kunnen brengen. ‘Daar 
moet een app voor zijn’ heb jij vertaald naar ‘Daar moet een applicatie in matlab voor 
te maken zijn’. Het tempo waarmee jij die applicaties ontwikkelt en vervolgens toepast 
zorgde ervoor dat we veel meer konden doen met onze data dan wij oorspronkelijk voor 
mogelijk hielden.

Otto Hoekstra, heel erg bedankt voor de begeleiding van het nucleaire gedeelte van dit 
proefschrift. Uw tips en adviezen werden door mij zeer gewaardeerd. Met name omdat u 
altijd kritische het hele artikel doorkeek en u niet beperkte tot de nucleaire geneeskunde. 
Uw volledigheid heeft alle artikelen waar uw naam op te vinden is een kwaliteitsinjectie 
gegeven. 

Redina Ljumanovic, bedankt voor jouw introductie op de afdeling Radiologie en veel 
plezier en geluk toegewenst op het altijd zonnige Curaçao!

Petra Pouwels, bedankt voor het delen van jouw fysische kennis van MRI en het zoeken 
naar oplossingen voor alle beren die onderweg opdoken.

Tim Marcus en Christina Lavini, ik wil jullie graag bedanken met jullie werk naar de 
toekomst van functionele imaging. Waar ik begonnen ben met ‘eenvoudige’ diffusie-MRI, 
heb ik dankzij jullie alvast een kijkje kunnen in de toekomst van imaging met IVIM en DCE 
imaging.

Vincent Vandecaveye en Frederik de Keyzer, bedankt dat we een keer bij jullie in de 
Leuvense keuken mee mochten kijken om te zien hoe het er bij jullie aan toe gaat.

Dirk Knol, bedankt voor uw statistische adviezen.

Indra Pieters, bedankt voor jouw inzet in het whole-body project waardoor ik uiteindelijk 
de kans heb gekregen om mijn onderzoek te presenteren op de ECR in Wenen.

Els, Emile, Daniela, Rinze, Viresh, Fieke, Patricia, Ben, Ronald, René, Meedi en Lieven 
bedankt voor jullie input in mijn artikelen.
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Kamergenoten
Iris!Iris!Iris!Iris!, mijn eerste onderzoeksbuurvrouw, ster met FLAIR, sprintkanon, bedankt 
voor al jouw hulp om van mij een goede onderzoeker en een goede dokter te maken. Op 
een paar incidentjes met PEC na hadden we het altijd erg gezellig op tha west side.

Laurien, weer zo’n student, nee PhD student (!), die gelukkig bleef plakken om te 
promoveren. Limburgse gezelligheid in het westen. Als er iets door jou georganiseerd 
wordt, dan denk je werkelijk aan alles. Even hop-hop, dan bla-bla en het is af. Dankzij jou 
weet ik waar ik moet zijn als ik ergens lekker wil eten of borrelen. Doordat je even op en 
neer ging naar New York om je onderzoek net dat beetje extra te geven, weet ik nu ook alle 
hippe plekken in the big Apple.

Robin, die jongen die komt er wel. Een echte prijzenpakker. Bedankt voor de gezellige sfeer, 
het mogen lenen van je database skills en voor de culturele opvoeding met uitstapjes naar 
het concertgebouw. Follow the rules, and you will have success. Eigenlijk bedoel ik ‘keep 
having success’, want met artikelen in Radiology en Oncotarget ben je al een gearriveerde 
naam in de wereld van radiomics.

Alette, Hester, Sjirk, Firazia en Fenna, in wisselende samenstelling hebben we samen PK-
1X100 bewoond, bedankt voor de koffiemomentjes, foute uren en de gezelligheid!

Bedankt voor de gezelligheid op de gang Martijn (ook bedankt voor de snoeppot), Gijs, 
Veronica, Quinten, Svenja, Tineke en Mike.

Medewerkers Radiologie en KNO
Professor Van Kuijk: Hoewel de zaken in mijn geval voornamelijk via Jonas liepen wil ik u 
bedanken voor de goede organisatie van de afdeling.

Kees, Hesdy en Dennis, bedankt voor jullie geduld als ik weer eens, echt per ongeluk (echt 
waar!), een wachtrij had opgeblazen door even een MRI scan of 100 tegelijk binnen te 
halen.

Sandra, Greet, Letty, Angelique, Regina en Amanda, bedankt voor jullie ondersteuning vanuit 
het secretariaat en het verwerken en regelen van alle aanvragen en declaratieverzoeken.

Charlotte, bedankt voor het samen scoren en de klinische input bij al die imaging.

Interne collega’s
Peter en Jeanette, bedankt voor de mogelijkheid om klinische ervaring op te doen als 
ANIOS Hematologie in de Daniel den Hoed kliniek. Ik heb de werksfeer als bijzonder prettig 
ervaren. De flexibele opstelling in het mogelijk maken om congressen te bezoeken en om 
mijn proefschrift af te kunnen worden door mij bijzonder op prijs gesteld.

Yvonne en Silvia, bedankt voor het vertrouwen dat ik van jullie kreeg om tijdens een 
sollicitatiegesprek al een contract te mogen tekenen als ANIOS Interne Geneeskunde. Ik 
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hoop dat ik het vertrouwen heb waargemaakt. Hopelijk kan ik met de ervaringen die ik heb 
opgedaan in het Franciscus Gasthuis nu de stap maken naar AIOS Interne Geneeskunde.

Nick, Christian, Aileen en Annemiek, STAMCELLEN!!! What else? Ik heb het genot gehad 
om met jullie te mogen werken in de Daniel den Hoed. Gezellig muziekje erbij, en als 
de agenda’s het toelieten gezellig samen een vorkje prikken. Hopelijk kom ik jullie, als 
vertegenwoordigers van diverse specialismen of directe collega, nog vaak tegen.

Franny, Karlijn, Rachel, Vinnie, Rozanne, Gijs, Adem, Anja, Tim, Marijke, Nick, Roos en alle 
andere assistenten van het Franciscus Gasthuis waar ik mee heb mogen samen werken. 
Bedankt voor de fijne sfeer, de lekkere koffie en jullie steun. In jullie omgeving heb ik mij 
verder kunnen verbreden en ben ik een meer complete arts geworden.

Vrienden
Diallo, wieler- (en daardoor wijn-)kenner, beklimmer van hors categorie bergen, 
laminaatlegger, Vitesse fan. In het ziekenhuis moet ik het zelf uitzoeken, maar daarbuiten 
sta je altijd voor me klaar waarvoor bijzonder veel dank. 

Floris, Chantal, bedankt voor de vele leuke momenten in Amsterdam en Egmond. Gezellig 
hardlopen en fietsen in Egmond, Schoorl en co-cycling. Bedankt dat jullie deur altijd open 
staat en ik altijd welkom ben.

Edwin, Casper. Van dokters is spe, naar echte artsen. Bedankt voor de vele gezellige 
momenten, etentjes en spelletjes avonden. 

Papa en mama, heel erg bedankt voor alles wat jullie voor mij gedaan hebben en nog steeds 
doen. Dankzij jullie sta ik waar ik nu sta. Jullie hebben me altijd gesteund en ervoor gezorgd 
dat ik eruit heb kunnen halen wat erin zit. Zonder schulden afgestudeerd en altijd welkom 
voor een (soms zeer kort van tevoren aangekondigd) bezoek. Als ik alle specifieke situaties 
af zou gaan waar ik jullie voor moet bedanken, dan zou de helft van dit proefschrift uit het 
dankwoord bestaan. Samen met jullie en Kim zijn we team Noij en staan we er voor elkaar.

Kim, mijn grote zus die er altijd voor me is in voor- en tegenspoed. Als een echte verkenner 
liep jij een jaar voor mij uit. Dankzij jou wist ik telkens wat ik kon verwachten vanaf de 
basisschool tot en met de universiteit (ook al wist ik eerder dat ik Geneeskunde wilde 
studeren). Inmiddels ben je uitgewaaid naar Boston, waar ik zeker nog een keer die 
marathon kom lopen. Dat broer en zus prima samen kunnen werken hebben we laten zien 
in onze gezamenlijke publicatie. Daarom ben ik er ook supertrots op dat je mijn paranimf 
wilt zijn.
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Daniel Peter Noij was born on April 8, 1991 in Hoofddorp, the Netherlands. After primary 
school he attended the Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp, where he obtained 
his VWO diploma, cum laude, in 2009. The next year Daniel went to the VU University 
Medical Center in Amsterdam to start his medical training. With a mother who had worked 
as a radiographer he already had a special interest in Radiology. During his bachelor in 
Medicine, which was obtained cum laude, he participated in the Honours Programme and 
started his research at the Radiology Department, which resulted in this thesis. In 2013 
Daniel decided to participate in Alpe d’HuZes together with his father to do something 
back as team PayBackTime to the society who gave him the opportunity to develop himself 
in this way. In 2015 Daniel obtained his Master degree in Medicine cum laude which 
resulted in the ‘third star’. After a full-time period of 8 months as a PhD student at the 
Radiology Department in the VU University Medical Center, Daniel went to the Daniel den 
Hoed Cancer Center in Rotterdam to work as a doctor in the Hematology Department and 
thereby obtaining clinical experience. Since 2018 he is working in the Franciscus Gasthuis 
in Rotterdam as a resident in the Internal Medicine department to further broaden his 
knowledge.
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