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Onderzoek doe je gelukkig nooit alleen en ik vind het dan ook heel fijn dat ik hier een paar 

bladzijden kan wijden aan het bedanken van een aantal mensen die direct of indirect hebben 

bijgedragen aan dit proefschrift.  

Allereerst mijn promotoren, Prof. dr. K.L. Leenders en Prof. dr. W.H. Brouwer. Nico, 

bedankt voor het vertrouwen, je steun op momenten waarop het tegenzat en al je wijze 

woorden. Ik heb veel van je geleerd en vind het heel fijn dat we in de toekomst kunnen 

blijven samenwerken. Wiebo, je was pas in een later stadium bij dit onderzoek betrokken, 

maar ik had je bijdrage absoluut niet willen missen. Je kritische blik heeft ervoor gezorgd 

dat ik veel van je geleerd heb en dat dit proefschrift beter is geworden. Fijn dat wij ook 

kunnen blijven samenwerken. 

Mijn co-promotor, dr. M. van Beilen. Marije, bij jou ben ik ooit als stagaire begonnen en 

herinner me nog zo goed een mail die ik van je ontving aan het einde van mijn 

stageperiode. Hierin schreef je dat je een brainwave had in de auto waarin je in één keer 

voor je zag dat ik een proefschrift zou kunnen gaan schrijven bij de afdeling Neurologie 

van het UMCG en hoe deze eruit zou kunnen zien. Zonder jou was dus dit proefschrift er 

dus nooit gekomen. Dank voor het vertrouwen. 

 

Naast mijn (co)promotoren hebben ook de vele mede PhD’ers en andere collega’s van de 

Neurologie ervoor gezorgd dat ik mijn onderzoek heb kunnen doen in een uitdagende en 

prettige omgeving waar ik mij erg heb thuisgevoeld. 

Katrien, jij bent mijn mede PhD’er vanaf het eerste uur. Dat ik zo sterk bij jouw project 

betrokken mag zijn, vind ik nog steeds een hele eer. We hebben in de afgelopen periode 

veel lief en leed gedeeld en ik wil je dan ook heel erg bedanken voor je vriendschap. Ik heb 

al onze etentjes in het personeelsrestaurant, het kijken van de kostuumdrama’s, het 

winkelen en natuurlijk ook de samenwerking als heel plezierig ervaren en ik vind het 

daarom ook geweldig dat je mijn paranimf wilt zijn.  

Renée, je bent een erg belangrijk persoon binnen de bewegingsstoornissengroep. Dank voor 

je vriendschap, je luisterend oor en de vele dingen die je voor me geregeld hebt.  

Martijn samen met jou heb ik gewerkt aan de hoofdstukken 5 en 6. Dit was niet altijd even 

makkelijk, maar ik vind dat we een heel mooi resultaat bereikt hebben. 

Teus en Anne Marthe, samen met jullie heb ik in de afgelopen periode gewerkt aan het 

onderzoek naar visuele hallucinaties bij Parkinson. Ik vind onze samenwerking erg prettig 

en uitdagend en wil deze in de toekomst graag voortzetten. 
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Alle (oud)kamergenoten en collega’s van de neurologie, Paulien, Carolien, Wilma, Laura, 

Martijn (Beudel), Anna, Brecht en Maarten bedankt voor alle gezelligheid. Jammer dat 

onze wegen soms uit elkaar gaan, maar ik hoop dat we elkaar nog regelmatig zullen treffen. 

 

Zonder patiënten is het onmogelijk om klinisch onderzoek te doen. Daarom wil ik alle 

patiënten die aan mijn onderzoek hebben meegewerkt heel erg bedanken. Zonder jullie was 

het absoluut niet mogelijk geweest.  

Ook wil ik Axel Portman en Wijnand Rutgers hartelijk danken voor hun hulp bij de 

patiëntenverzameling. 

En veel dank aan de masterstudentes Anna Meijer en Annie van der Wouden voor hun hulp 

bij de dataverzameling. 

 

Ben Schmand, Frans Verhey en Anke Bouma wil ik danken voor het beoordelen en 

goedkeuren van het manuscript. 

 

Tijdens het laatste jaar van mijn promotieonderzoek was ik ook werkzaam in het onderwijs 

bij de faculteit Gedrags- en maatschappijwetenschappen. Anke, Reint, Koen, Joost, Fenna, 

Josje, Lucia, Ellen en alle anderen heel erg bedankt voor de prettige samenwerking en de 

ruimte die ik kreeg tijdens de laatste fase van het schrijven van dit proefschrift. Ik heb het 

bij jullie erg naar m’n zin en ben erg blij met de tenure track die ik bij jullie heb kunnen 

krijgen.  

 

Mijn vriendinnen Esther (S), Marjon en Tina wil ik bedanken voor alle steun, bereidheid 

om mijn verhalen over onderzoek aan te horen en alle gezelligheid. S, ondanks die afstand 

van 10000 kilometer tussen ons, blijft onze vriendschap als een paal boven water staan. 

Dank voor alle gezellige skype uurtjes. Marjon, vriendin vanaf het eerste uur van onze 

studie psychologie, super dat je m’n paranimf wilt zijn.   

En tenslotte mijn familie. Lieve zusjes, Marieke en Jet, we zijn alledrie heel druk met werk 

en studie, maar ik vind het heel fijn dat we elkaar zo regelmatig treffen aan het thuisfront. 

Bedankt voor alle gezelligheid.  

Laive papa en mama zunder joen onveurwoardelke steun en zörg was dit proefschrift er 

nooit kommen. Bedankt veur’t optimisme en geleuf in mien kinn. 




