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Dankwoord 

 

Allereerst wil ik mijn promotor Jacques de Keyser bedanken. 

 

Beste Jacques, dank voor al je hulp bij het tot stand komen van dit proefschrift. Je stond altijd 
open voor mijn suggesties en eigen ideeën, en hebt mij de mogelijkheid gegeven om 
interessante multi-centre data te verkrijgen en analyseren. Je gezonde optimisme met 
betrekking tot het gepubliceerd krijgen van de resultaten was stimulerend. Hoewel deze 
promotie wellicht ook in een eerder stadium al voltooid had kunnen zijn, ben ik toch bij dat 
we de zaak niet overhaast hebben afgehandeld. Eindelijk is het dan toch klaar! 

 

Beste Tom, bedankt voor je rol als copromotor. Ik ben blij dat we het P300 onderzoek wat jij 
en Joukje al waren gestart verder hebben kunnen uitbouwen. Je hebt altijd actief meegedacht 
en meegewerkt aan het P300 onderzoek. Daarnaast heb ik je enthousiasme voor de KNF in 
het algemeen altijd bewonderenswaardig gevonden. Ik wens je veel succes met je taken bij de 
Faculteit Bewegingswetenschappen.  

 

Beste Joukje, bedankt voor je rol als copromotor. Als echte breinschade expert had je 
natuurlijk de weg al enigszins voor mij gebaand. Vooral je ruime ervaring met contusio 
patiënten is onontbeerlijk geweest voor het interpreteren van de resultaten. Verder heb je 
samen met Hanny gezorgd voor de nodige financiële steun voor dit onderzoek. Dank!  

 

Beste Natasha,  bedankt voor je rol als copromotor. Zonder jou was er waarschijnlijk geen 
enkele multikanaalsmeting met een redelijke signaal-ruis verhouding geweest. Met alle 
multikanaals EEG problematiek, statistische analyses, dysfunctionerende software en 
vergelijkbare zaken kon ik altijd bij je terecht, en vaak had je de goede oplossing. Juist je 
nuchtere blik als niet-clinicus is een belangrijke aanvulling geweest.  

 
Prof. dr. M.J. Zwarts, Prof. dr. K.L. Leenders en Prof. dr. W.H. Brouwer wil ik bedanken 
voor hun bereidheid om het proefschrift te beoordelen.  
 
Albert Teelken; Beste Albert, bedankt voor de prettige samenwerking. Je was altijd als 
vanzelfsprekend bereid om de biochemische bepalingen te doen. De biochemische bepalingen 
zijn altijd uitstekend verzorgd geweest door het lab neurobiochemie en bij deze wil ik ook de 
medewerkers van het lab hiervoor bedanken.  
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Aiko de Jager: Beste Aiko, ooit zijn we samen begonnen met het doen van deze biochemische 
bepalingen, en jij was toen de eerste die reeds de inschatting maakte dat dit tot een promotie 
zou kunnen lijden. Hoewel ik dit zelf toen nog niet zo geloofde is het dan nu toch de 
werkelijkheid. Bedankt voor deze heldere kijk die je toen op de toekomst had, en voor de 
financiële steun die je toen reeds gerealiseerd hebt.   

 

De afdeling Neuropsychologie wil ik ook bedanken voor hun medewerking. Met name Joke 
Spikman wil ik bedanken voor het analyseren van de neuropsychologische data en haar 
inbreng in de laatste studie van het proefschrift.  

 

Alle Laboranten KNF! Bedankt voor jullie hulp bij de spoed TCD’s op de CSO en op de 
afdeling. Verder hebben jullie natuurlijk ook vele kanalen van een fraaie impedantie voorzien, 
hopelijk zonder al te veel RSI klachten. Ik zie er naar uit om de prettige samenwerking die er 
al is nog vele jaren voort te zetten. Labore! 

 

De verpleegkundigen van de afdeling Neurologie wil ik bedanken voor hun inzet en hulp met 
de patiënten. Ondanks jullie drukke bezigheden hadden jullie altijd tijd om mee te helpen met 
bloedafnames en TCD onderzoek. Dank! 

 

Marc Langedijk en Axl Portman; 4 vuisten op 1 buik! Dank voor alle break-momenten, 
sigaren, scheldpartijen, humoristische input, en bowling competitie. Ik blijf erbij dat 
196 niet weinig is! Marc; bedankt voor je hulp met de bloedafnames. Axl; bedankt voor het 
kritisch doorlezen van het manuscript.  

 
Geert en Johan, bedankt voor jullie rol als paranimfen, voor het overige verwijs ik naar de 
frase hieronder.  
 
Geert, Johan, Freek, Roelof; may the funk be funky forever!; er is maar 1 funk, en wij weten 
wel wat dat is.  
 
Alle klimmers; Bedankt voor het lenen van jullie breinen! Bedankt voor alle Bleau-sessies 
met freaky toe-hooks, Lolottes, figure of 4’s, double dyno’s, Gastons, Pied aux mains, 
Campusses, Japanse overgooi-bewegingen, walrusses, scary highballs en alle andere moves 
die ik nog vergeten ben. Ik wens iedereen toe dat ie op z’n 50e (of eerder) zijn of haar eerste 
8a klimt. Geht schon!  



 

 119

 
 
Lieve Pa en Ma, bedankt voor alle steun en begrip. Ook in moeilijke tijden staan jullie 
altijd klaar. Daarnaast zijn jullie steeds liefdevol aanwezig geweest als Opa en Beppe. 
Ik hoop dat we nog vele jaren van alle mooie en gezellige momenten kunnen blijven
genieten. 
 
Lieve Anne, Mariet en Henk-Dirk. Ondanks de verre afstanden zijn jullie altijd dichtbij 
gebleven. Bedankt voor jullie meeleven en interesse.  
 
Lieve Bibi Farida, Djidu George, Bassam, Sermad, Osama, Madonna. Bedankt voor alle 
gezellige momenten en goede zorgen. Daarnaast hebben we veel steun gehad aan jullie 
liefdevolle opvang van onze kinderen. Dank!  
 
Lieve Anna, Lucia en Lucas. Jullie zijn de liefde van mijn leven, Habibi Ahebik! 
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