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Dankwoord (Acknowledgements)
 
Leden leescommissie, Prof. Dr. Kremer, Prof. Dr. van Heugten en Prof. Dr. Fasotti, bedankt 
voor het beoordelen van dit proefschrift. 

Dit proefschrift had niet tot stand kunnen komen zonder de medewerking van patiënten en 
gezonde proefpersonen. De zeggingskracht van de UPFRONT studie is direct te danken 
aan hun welwillendheid deel te nemen aan onze vragenlijstonderzoeken, fMRI scans en 
neuropsychologische testonderzoeken. 

Grote dank gaat uit naar mijn twee promotores, Prof. Dr. Joke Spikman en Prof. Dr. Joukje 
van der Naalt, een dynamisch duo zonder wie dit proefschrift niet tot stand was gekomen. 
Ik leerde Joke kennen tijdens het honours programma in het tweede jaar van mijn studie. 
Als student was ik enigszins geïntimideerd door deze kordate vrouw die precies wist hoe 
ze het wilde hebben. Kordaat bleef ze, maar verder heb ik Joke vooral leren kennen als een 
betrokken begeleider en een heel gezellige collega waarmee ik veel interessante discussies 
heb gevoerd en bovenal veel heb gelachen. Joke, ik heb veel van je geleerd, je hebt me alle 
kansen gegeven en me ondersteund waar je kon. Bedankt voor je vertrouwen. Joukje leerde 
ik kennen via Joke, als tweede beoordelaar van mijn Bachelor scriptie. Joukje fungeerde 
binnen de UPFRONT vaak als de voortrekker, degene die alles gedaan kreeg. Joukje, ik heb 
veel geleerd van je doorzettingsvermogen en leiderschapskwaliteiten. Ook jij bedankt voor 
je vertrouwen, voor je scherpe blik en vooral voor de goede dosis humor. 

Myrthe en Hans, waar moet ik beginnen? We hebben gekscherend wel eens gezegd 
dat we zonder elkaar “al drie keer gestorven zouden zijn” gedurende onze PhD. Dat 
is wellicht wat overdreven, maar onze samenwerking maakte dat ik met plezier naar 
het UMCG ging. Myrthe, kleine generaal en bedenker van mijn bijnaam (ik hoor je 
zelfs in mijn slaap “Scheens!” over de gang roepen), ik ben je erg dankbaar. Je was niet 
alleen een goede collega met waanzinnige organisatie vaardigheden, maar ook een lieve 
vriendin. Hans, ook jij was onmisbaar in ons “enge hechte kliekje”.  Met je droge humor 
en je altijd aanwezige welwillendheid om ons te helpen waar je kon. Ik heb genoten 
van onze grotere avonturen zoals ons laatste congres in New Orleans, maar misschien 
nog wel meer van onze dagelijkse koffierun, limbo-wandelingen en cola-rondes. We 
waren betrokken bij elkaars doelen, en hebben elkaar toch maar mooi over de eindstreep 
getrokken. Ik ben er trots op jullie als mijn collega’s gehad te hebben en nu als paranimfen.  

Aangezien mijn avontuur in het UMCG echt begon tijdens mijn klinische stage, wil ik graag 
de hele afdeling Neuropsychologie van het UMCG bedanken. Rients, Marleen, Wencke, 
Ceciel, Elly, Grace, Gerda, Jesper, ik heb met veel plezier bij jullie rondgelopen en genoten 
van de gezelligheid op de jaarlijkse etentjes. Annemarie, bedankt voor je samenwerking en 
geduldige begeleiding, ik heb veel van je behandelervaring kunnen leren. Apart wil ik ook 
mijn oud-kamergenootjes noemen: Anne, Thialda, Marjon en Sandra als nieuwste aanwinst. 
Als ik mijn proefschrift bekijk vraag ik me soms echt af hoe ik zoveel heb kunnen typen. 
Voor mijn gevoel waren we soms hele dagen aan praten. Wat heb ik gelachen met jullie, 
zowel in het UMCG als op congressen, of als we het weer tijd vonden voor een etentje. Ik 
weet zeker dat er nog mooie proefschriften uit “onze” kamer zullen verschijnen.  
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In deze reeks ook dank aan de afdeling Neuropsychologie van de RUG, en in het bijzonder 
prof. Dr. Oliver Tucha, die de eerste tijd van mijn onderzoek heeft gefungeerd als mijn 
promotor. 

Ook naar de afdeling Neurologie van het UMCG gaat grote dank uit. Niet alleen heb ik 
ontzettend veel geleerd van de stafleden en arts-assistenten door de onderwijsmomenten, 
maar hadden wij zonder hun medewerking niet zoveel patiënten kunnen laten deelnemen 
aan onze studie. Dit geldt ook voor de Neurologie afdelingen van de traumacentra 
waarmee wij samenwerkten. Bedankt, dr. Gerard Hageman van het Medisch Spectrum 
Twente, en dr. Gerwin Roks en dr. Tansel Yilmaz van het Elisabeth Ziekenhuis, voor de 
prettige samenwerking. Ook dank aan de twee behandelaren in beide ziekenhuizen, dr. 
Peter van de Sande en dr. Marlies Kessels, voor hun betrokkenheid en waardevolle inzet.  

V4., Neuro PhDs, Vedettes, bedankt! De leukste PhD groep waar ik ooit in terecht had 
kunnen komen, maar dat weten jullie zelf ook wel. Ik heb genoten van alle (noodstroom-)
borrels in de Hooghoudt, waarbij ik graag geloof dat wij er door ons grootverbruik voor 
hebben gezorgd dat Maallust Blond nu op tap verkrijgbaar is. Groningen, you’re welcome. 
Marja, Madelein, Sygrid, Robert, Gerrit, Jonathan, Hans, Myrthe de K., Robbert, Wieke, 
Anouk, Danique, Esther, Sanne, Roald, Octavio, Marenka, Marieke, Harmen, Jeffrey, 
Arnoud, Marouska, Maraike, Didin, Dan, Tinka: dank jullie allemaal voor de gezellige 
puzzelmomenten, jaarlijkse retreats, de dolfijnenclub, etentjes, uitjes; jullie gezelschap. 
Jullie hebben ervoor gezorgd dat het vier ontzettend leuke jaren zijn geweest. 
 
Ook deel van de PhD groep en tevens mijn huisgenoot, Jeannette, dankjewel. Voor je lieve 
luisterend oor, gezelschap thuis en de fijne etentjes waar we altijd goede gesprekken kunnen 
voeren. 

Lieve vrienden, ook jullie waren en zullen hopelijk nog lang een belangrijk deel van mijn 
leven blijven. Lieve Tessa, Sara, Femke, Anne, Denise, Carmen, Sarah, Jorien, Iris, Ruud, 
Nika, Sanne, Saskia, Daphne, bedankt voor jullie vriendschap!

En dan, mijn ouders. Gek eigenlijk, ware het niet voor dit proefschrift zou ik niet zo snel een 
schriftelijk dankwoord richten aan de mensen die mij mijn hele leven al dierbaar zijn. Pap, 
bedankt voor je steun. Ik mag graag denken dat ik een stukje van jouw vastberadenheid en 
eigenwijsheid heb gekregen. Het heeft me in ieder geval al hier gebracht. Mam, ik heb de 
grootste bewondering voor je, en kan alleen maar hopen dat ik ooit zo word als jij. Ik weet 
dat je me altijd helpt waar je kunt en woorden kunnen maar moeilijk uitdrukken hoezeer ik 
dat waardeer. 

And last but not least, mijn familie in San Francisco. Dave, thank you for supporting me, you 
are definitely the best brother in law I could have wished for. I am very proud that you made 
me godmother to my darling little niece Maya, and I hope to see very much of her growing 
up. En mijn lieve zus, met wie ik al sinds jongs af aan snode plannen tot uitvoer breng. Of 
we nou door de woestijn scheuren of ons urenlang laven aan Friday Night Lights, bij jou voel 
ik me altijd thuis. Je liefde en onaflatende steun leggen dagelijks vele kilometers afstand af 
en zijn voor mij altijd voelbaar. Kyra, you’re the Holmes to my Watson. Ik hoop dat dit altijd 
zo mag blijven.  

Dankwoord (Acknowledgements)
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Myrthe Elisabeth Scheenen (18 februari 1989) is geboren en getogen in Amersfoort. Zij 
rondde het VWO af aan het Atrium, en stond toen voor een moeilijke keus: de studie geschie-
denis of psychologie. Zij koos voor geschiedenis in Amsterdam (UvA). Hoewel de studie 
zeer leerzaam was, merkte zij dat de teksten van 400 jaar voor Christus haar niet voldoende 
enthousiasmeerden. Hierop verhuisde zij naar Groningen en begon alsnog met de studie 
psychologie. Met leuke vakken, lieve vriendinnen en een overvloed aan borrels (in inverse 
volgorde van belangrijkheid) bleek dit wél een goede keus. In haar tweede jaar werd zij 
uitgenodigd om te solliciteren voor en vervolgens toegelaten tot het Honours programma. 
Dit bleek een verrijking voor haar studie, en hier maakte zij kennis met het doen van onder-
zoek. Voor de onderzoeksstage werd zij tot haar grote vreugde ingedeeld bij het project van 
Joke Spikman. Hierna heeft zij ook haar bachelor scriptie onder Joke’s begeleiding mogen 
schrijven. Voordat zij aan haar master begon besloot zij een extra minor te volgen in 
Australië, aan de Australian National University. Bij terugkomst in Nederland wachtte haar 
een klinische stage bij de afdeling Neuropsychologie van het UMCG. Zij behaalde haar 
mastertitel cum laude. Aan het eind van haar master heeft zij gesolliciteerd op de promotie-
plek bij Joke Spikman en Joukje van der Naalt en de rest is geschiedenis. Gedurende haar 
promotietraject hebben wij niet alleen met veel plezier samengewerkt, maar ook met veel 
genoegen gebruik kunnen maken van haar uitstekende kwaliteiten als psycholoog. Momen-
teel is zij alweer een aantal functies verder en werkt nu als neuropsycholoog bij een praktijk 
in Groningen en Leeuwarden en voert zij psychiatrische expertiseonderzoeken uit door het 
hele land. 

Hans van der Horn en Myrthe de Koning


	Chapter 10



