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DANKWOORD 
Iedereen die om mij heen was de afgelopen jaren: BEDANKT! 
 
Allereerst wil ik alle vrijwilligers (patienten en gezonde controles) bedanken die 
de schrijf- en tekentaken hebben uitgevoerd voor mijn project. Zonder jullie 
medewerking had ik mijn experimenten nooit kunnen voltooien. Daarnaast wil 
ik ook een aantal mensen in het bijzonder noemen. 
 
Om te beginnen mijn eerste promotor. Natasha, ik had me geen betere promotor 
en dagelijks begeleidster kunnen wensen! Vanaf het eerste moment (mijn 
sollicitatiegesprek) was het contact met jou erg prettig en gelukkig is dit de 
afgelopen jaren zo gebleven. Ik kon altijd bij je terecht met vragen en als ik 
vastliep op een analyse wist ik zeker dat ik na een discussie met jou weer verder 
kon met nieuwe inzichten. Ik heb er veel bewondering voor hoe jij altijd tijd weet 
te maken om snel feedback te geven op stukken of om analyses te bespreken. 
Bedankt daarvoor! Daarnaast bedankt voor alle gezellige tripjes naar het 
buitenland waarbij we naast werk vaak ook tijd maakten voor sightseeing, een 
strandwandeling of winkelen. Heel erg bedankt!! 
 
Marina, mijn tweede promotor, ook jou wil ik bedanken voor de samenwerking. 
Jouw kritische feedback op presentaties en papers was erg nuttig en leerzaam. 
Met name jouw klinische inzichten waren erg waardevol, aangezien ik zelf geen 
arts ben en wel iets wilde zeggen over klinische toepasbaarheid. Daarnaast 
kwamen er met jouw komst bij de Neurologie in het UMCG geleidelijk aan steeds 
meer promovendi op V4. Dit heeft voor veel gezelligheid gezorgd, waar ik van 
heb genoten de afgelopen jaren. 
 
Nico Leenders, jij was in eerste instantie als tweede promotor betrokken bij mijn 
project. Bedankt voor de nuttige overleggen in het begin van het project en de 
feedback op mijn eerste artikel. Je kon altijd erg goed verwoorden waarom ons 
project nuttig was, ook voor toekomstige klinische toepassingen. Teus van Laar, 
jou wil ik bedanken voor het delen van je kennis over de ziekte van Parkinson en 
voor je nuttige feedback op hoofdstuk 6. Robbert, jou wil ik ook bedanken voor 
het meewerken aan hoofdstuk 6 en vooral voor het scoren van de UPDRS-videos 
(wat ongetwijfeld veel tijd heeft gekost)! Bernard Conway, thank you for your 
feedback on my first paper. Hilde en Mireille (master studenten van 
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Bewegingswetenschappen), jullie wil ik bedanken voor het helpen verzamelen 
van de data. Hans Koelman, bedankt voor de medewerking bij het verzamelen 
van data in het AMC. Yvonne en Marga, bedankt voor de hulp bij (declaratie) 
formulieren en post, en Bernie bedankt voor de ICT ondersteuning. 
 
Bert Otten en Peter Veltink jullie wil ik bedanken voor het plaatsnemen in de 
beoordelingscommissie en voor het lezen en goedkeuren van mijn proefschrift. 
Richard Reilly I would also like to thank you for being a member of the reading 
committee. Thank you for taking the time to read and assess my thesis. 
Additionally, I would like to thank you for inviting me to Dublin to collect data 
for my project, I had a great time there! 
 
Emer Fallon and Tim Lynch, I would like to thank you for having me at the Dublin 
Neurological Institute. Thanks to you almost 40 patients from the DNI 
participated in my research. Shona and Brian, thank you for hosting me and 
showing me around in Dublin. I particularly enjoyed lead climbing at Awesome 
walls and our trip to the Macgillycuddy’s Reeks to hike up the Carrauntoohil. 
 
Verder ben ik veel dank verschuldigd aan alle project partners in het DiPAR 
project. Rutger, zonder jou was mijn PhD project er niet geweest! Bedankt voor 
alle nuttige overleggen en de fijne samenwerking. Ik hoop dat je het DiPAR 
systeem verder kan en gaat ontwikkelen en dat het een succes wordt! Mark, Luc 
and Antti, I would like to thank you very much for being such reliable and 
hardworking colleagues in the DiPAR project. The discussions with you were 
always very fruitful and I learned a lot from you regarding data analysis (in 
general and in Matlab). I could always count on a quick reply from at least one of 
you when I sent an email around, which was great! I would further like to thank 
the people from Inotec, Fraunhofer IPA, Fraunhofer IPMS, Pattern Expert, 
Glasgow University and Hispafuentes for the good discussions at the meetings 
and for providing all the necessary knowledge, hardware and software during 
the project.  
 
Mijn ex-kamergenoten op V4. Laura en Carolien, bedankt dat jullie ervoor 
hebben gezorgd dat ik na 3 maanden weg kon van het aquarium (toen nog de 
studenten kamer) en bij jullie op de kamer een plekje in kon nemen. De 
dagelijkste tochtjes naar de AH-to-go, zonnen op het ‘dakterras’, hilarische 
filmpjes opnemen voor promoties, borrelen, handstanden (of poging tot) in de 
kamer met de deur op slot, een roadtrip in Ierland, bedankt!! Octavio, I should 
write this in Dutch, because you should be able to speak Dutch by now ;). 
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However, I know that you probably won’t read it if I write it in Dutch, so therefore 
in English. Thank you for being the only one who understood my Matlab 
problems and for helping me find solutions for it. You were also good company 
at conferences, thank you for celebrating my birthday during the conference in 
Berlin! 
 
Sanne, bedankt dat je mijn paranimf bent! Het voelt alsof ik je al heel lang ken, 
ondanks dat we maar iets meer dan een jaar kamergenootjes waren. In no time 
was het supergezellig met jou op de kamer en mede daardoor was het een 
superfijn laatste jaar van mijn tijd als PhD student op V4! Bedankt voor alle 
gezelligheid, de pogingen om langer dan een paar dagen achter elkaar ‘op tijd’ te 
arriveren op werk, de koffie’s mét een koekje en dat je soms in het weekend ook 
op kantoor was als ik weer eens een deadline moest halen. Thanks!! 
 
Op V4 werd het steeds gezelliger, want de groep onderzoekers werd steeds 
groter: Marja en Madelein (bedankt voor het vormen van het ‘eerste’ kleine 
borrelclubje), Myrthe S., Wieke en Danique (zwemclub ‘De Dolfijn’), Arnoud, 
Myrthe de K., Sigrid, Joyce, Jeannette, Anouk, Rodi, Hans, Robbert, Jonathan, 
Marenka, Marieke, Marouska en Tinka. Bedankt voor de borrels, Neuroklaas, de 
Neuroretreat, lunches in het UMCG (stipt om 12:00), cappuccino’s na de lunch 
(‘Geniet ervan!’) en pauzes met ijsjes. Het was een mooie tijd! 
 
Collega’s uit Amsterdam, bedankt voor de gezelligheid tijdens congressen! 
 
De BW-ers: Renee, Marieke, Sharina, Inge, Berdien, Jaap, Teun, Guus, Alwin, Roy, 
P, BasjeW, bedankt voor het samen eten, de spelletjes avonden, de 
vrijdagmiddagborrels, kerstdiners, verjaardagsfeestjes, lift tripjes, wintersport, 
klimdates en, niet onbelangrijk, gezamenlijke pauzes en lunchwandelingen in het 
UMCG. Jullie zijn awesome! Marieke, een speciaal bedankje voor jou omdat je 
mijn paranimf bent. Het is een fijn idee dat je straks bij me bent in het 
‘zweetkamertje’! 
 
OUD-STUGG, Goeiste en de Hageveld-chicks. Bedankt voor leuke feestjes, bbq’s 
en lunches in de weekenden, verhalen en discussies op de whatsapp, het jaarlijks 
weekendje en nachtje weg, surfvakanties, wintersurfen in Nederland, bruiloften, 
O&N feestjes (moonshine party!), hemelgames, carnaval en dagjes sauna. Ik heb 
echt genoten van mijn (vaak enigszins volgepropte) weekenden! 
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Papa en mama, bedankt dat jullie mij altijd aangemoedigd hebben om te gaan 
studeren, wat uiteindelijk heeft geleid tot deze promotie. Jullie zijn altijd 
geinteresseerd in al mijn activiteiten en het is fijn om te weten dat jullie altijd 
voor me klaar staan. Bedankt voor de lekkerste koffie, jullie leuke bezoekjes aan 
Groningen, het helpen klussen in ons huis en tuin aan de Reigerstraat en voor het 
meebrengen van vrolijke bloemen voor in de voortuin. Ruth en Arjen, het was 
altijd extra leuk als jullie ook in Hoofddorp waren wanneer ik langskwam (of als 
jullie meekwamen op bezoek in Groningen). Ruth, ik voel me altijd een beetje 
vereerd als jij mij om advies vraagt en ik vond het erg leuk om je te helpen met 
je onderzoek voor je opleiding tot schoolpsycholoog. Twee dagen na mijn 
promotie krijg je daarvoor je diploma en ik ben erg trots op je dat het allemaal 
gelukt is! Arjen, leuk dat jij nu ook met een promotietraject begonnen bent, je 
was tijdens je studie al goed bezig met onderzoek met zelfs een publicatie tot 
gevolg (ik moet  wel toegeven dat ik stiekem blij was dat mijn eerste artikel net 
gepubliceerd was vóór jouw eerste publicatie). Hopelijk leidt je promotie tot een 
opleidingsplek bij de chirurgie! Papa, mama, Ruth en Arjen, heel erg bedankt dat 
jullie er altijd voor me zijn! 
 
Jos, jij bent de beste, liefste en leukste! 
 
 
 
Esther 
Brisbane, November 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
  



 

 
 

 



匀甀洀洀愀爀礀

倀倀愀爀欀椀渀猀漀渀ᤠ猀 搀椀猀攀愀猀攀 椀猀 愀 渀攀甀爀漀搀攀最攀渀攀爀愀琀椀瘀攀 搀椀猀漀爀搀攀爀 琀栀愀琀 椀猀 漀昀琀攀渀 挀栀愀爀愀挀琀攀爀椀猀攀搀 戀礀 洀漀琀漀爀 
猀礀洀瀀琀漀洀猀⸀ 吀栀攀 昀漀甀爀 挀愀爀搀椀渀愀氀 洀漀琀漀爀 猀礀洀瀀琀漀洀猀 愀爀攀 戀爀愀搀礀欀椀渀攀猀椀愀 ⠀猀氀漀眀 洀漀瘀攀洀攀渀琀⤀Ⰰ 爀攀猀琀椀渀最 
琀爀攀洀漀爀 ⠀琀爀攀洀戀氀椀渀最 漀昀 愀 戀漀搀礀 瀀愀爀琀 椀渀 爀攀猀琀⤀Ⰰ 爀椀最椀搀椀琀礀 ⠀洀甀猀挀甀氀愀爀 猀琀椀渀攀猀猀⤀Ⰰ 愀渀搀 戀愀氀愀渀挀攀 
瀀爀漀戀氀攀洀猀⸀ 䤀渀 愀搀搀椀琀椀漀渀Ⰰ 洀椀挀爀漀最爀愀瀀栀椀愀 ⠀愀 爀攀搀甀挀琀椀漀渀 椀渀 栀愀渀搀眀爀椀琀椀渀最 猀椀稀攀⤀ 椀猀 漀昀琀攀渀 猀攀攀渀⸀ 
䌀漀爀爀攀挀琀 搀椀愀最渀漀猀椀猀 漀昀 倀愀爀欀椀渀猀漀渀ᤠ猀 搀椀猀攀愀猀攀 椀猀 攀猀猀攀渀琀椀愀氀 昀漀爀 漀瀀琀椀洀愀氀 琀爀攀愀琀洀攀渀琀 愀渀搀 琀漀 椀洀瀀爀漀瘀攀 
愀 瀀愀琀椀攀渀琀ᤠ猀 焀甀愀氀椀琀礀 漀昀 氀椀昀攀⸀ 䌀甀爀爀攀渀琀氀礀Ⰰ 琀栀攀 唀渀椀ϻ攀搀 倀愀爀欀椀渀猀漀渀ᤠ猀 䐀椀猀攀愀猀攀 刀愀琀椀渀最 匀挀愀氀攀 ⠀唀倀䐀刀匀⤀ 
椀猀 琀栀攀 洀漀猀琀 眀椀搀攀氀礀 甀猀攀搀 洀攀琀栀漀搀 琀漀 愀猀猀攀猀猀 洀漀琀漀爀 猀礀洀瀀琀漀洀猀⸀ 吀栀椀猀 愀猀猀攀猀猀洀攀渀琀 搀攀瀀攀渀搀猀 漀渀 
琀栀攀琀栀攀 攀砀瀀攀爀椀攀渀挀攀 愀渀搀 椀渀琀攀爀瀀爀攀琀愀琀椀漀渀 漀昀 琀栀攀 瀀栀礀猀椀挀椀愀渀⸀ 䐀椀愀最渀漀猀琀椀挀 愀挀挀甀爀愀挀礀 椀洀瀀爀漀瘀攀猀 眀椀琀栀 
椀渀挀爀攀愀猀椀渀最 挀氀椀渀椀挀愀氀 攀砀瀀攀爀椀攀渀挀攀⸀ 唀渀昀漀爀琀甀渀愀琀攀氀礀Ⰰ 瀀愀琀椀攀渀琀猀 搀漀 渀漀琀 愀氀眀愀礀猀 栀愀瘀攀 琀椀洀攀氀礀 愀挀挀攀猀猀 
琀漀 愀 洀漀瘀攀洀攀渀琀 搀椀猀漀爀搀攀爀 猀瀀攀挀椀愀氀椀猀琀 愀渀搀 漀琀栀攀爀 栀攀愀氀琀栀 挀愀爀攀 眀漀爀欀攀爀猀 挀漀甀氀搀 攀愀猀椀氀礀 洀椀猀猀 洀椀氀搀 
猀礀洀瀀琀漀洀猀 漀昀 倀愀爀欀椀渀猀漀渀ᤠ猀 搀椀猀攀愀猀攀⸀ 吀栀攀爀攀昀漀爀攀Ⰰ 愀 洀攀琀栀漀搀 琀栀愀琀 瀀爀漀瘀椀搀攀猀 漀戀樀攀挀琀椀瘀攀 洀攀愀猀甀爀攀猀 
琀漀 愀猀猀攀猀猀 洀漀琀漀爀 猀礀洀瀀琀漀洀猀 漀昀 倀愀爀欀椀渀猀漀渀ᤠ猀 搀椀猀攀愀猀攀 挀漀甀氀搀 戀攀 甀猀攀昀甀氀⸀ 䤀渀 琀栀椀猀 琀栀攀猀椀猀 愀 渀攀眀氀礀 
搀攀瘀攀氀漀瀀攀搀 猀礀猀琀攀洀 椀猀 攀瘀愀氀甀愀琀攀搀 昀漀爀 琀栀椀猀 瀀甀爀瀀漀猀攀⸀ 吀栀攀 猀礀猀琀攀洀 挀漀渀猀椀猀琀猀 漀昀 愀 猀攀渀猀漀爀ⴀ瀀攀渀 愀渀搀 
搀椀最椀琀愀氀 琀愀戀氀攀琀Ⰰ 愀渀搀 爀攀挀漀爀搀猀 最爀愀瀀栀椀挀愀氀 琀愀猀欀猀 猀甀挀栀 愀猀 栀愀渀搀眀爀椀琀椀渀最 愀渀搀 搀爀愀眀椀渀最⸀ 吀栀椀猀 琀栀攀猀椀猀 
猀栀猀栀漀眀猀 琀栀愀琀 琀栀攀 渀攀眀 猀礀猀琀攀洀 瀀爀漀瘀椀搀攀猀 漀戀樀攀挀琀椀瘀攀 洀攀愀猀甀爀攀猀 琀漀 愀猀猀攀猀猀 戀爀愀搀礀欀椀渀攀猀椀愀Ⰰ 
洀椀挀爀漀最爀愀瀀栀椀愀 愀渀搀 琀爀攀洀漀爀 猀椀洀甀氀琀愀渀攀漀甀猀氀礀⸀ 䐀椀攀爀攀渀挀攀猀 椀渀 瀀攀爀昀漀爀洀愀渀挀攀 漀渀 琀栀攀 最爀愀瀀栀椀挀愀氀 
琀愀猀欀猀 眀攀爀攀 昀漀甀渀搀 戀攀琀眀攀攀渀 倀愀爀欀椀渀猀漀渀 瀀愀琀椀攀渀琀猀 愀渀搀 栀攀愀氀琀栀礀 挀漀渀琀爀漀氀猀 愀渀搀 瀀愀琀椀攀渀琀猀 眀椀琀栀 
漀琀栀攀爀 琀爀攀洀漀爀 搀椀猀漀爀搀攀爀猀⸀ 䄀搀搀椀琀椀漀渀愀氀氀礀Ⰰ 愀渀 攀攀挀琀 漀昀 洀攀搀椀挀愀琀椀漀渀 眀愀猀 猀攀攀渀 椀渀 倀愀爀欀椀渀猀漀渀 
瀀愀琀椀攀渀琀猀⸀ 吀栀椀猀 渀攀眀 猀礀猀琀攀洀 椀猀 瀀漀爀琀愀戀氀攀Ⰰ 渀漀渀ⴀ椀渀瘀愀猀椀瘀攀 愀渀搀 挀漀甀氀搀 攀愀猀椀氀礀 戀攀 甀猀攀搀 愀琀 栀漀洀攀 
眀椀琀栀漀甀琀 愀渀 攀砀愀洀椀渀攀爀 愀渀搀 琀栀攀爀攀昀漀爀攀 漀攀爀猀 最爀攀愀琀 漀瀀瀀漀爀琀甀渀椀琀椀攀猀 昀漀爀 昀甀琀甀爀攀 挀氀椀渀椀挀愀氀 
愀瀀瀀氀椀挀愀琀椀漀渀猀⸀




