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DANkWoorD
Hoewel ik de kans groot acht dat u slechts beperkt kennis heeft genomen van de inhoud 
van dit proefschrift (wat ik u overigens in het geheel niet kwalijk neem), acht ik de kans 
eveneens groot dat de meeste van u het dankwoord wel zullen lezen. Ik haast mij dan ook 
hier te benadrukken dat een dankwoord nooit volledig kan zijn en verontschuldig mij bij 
voorbaat naar diegenen die zichzelf, teleurgesteld, niet terugvinden in onderstaande.  
Om dus toch maar met een cliché te beginnen wil ik iedereen die heeft bijgedragen aan dit 
proefschrift bedanken, een aantal personen in het bijzonder. 

Voor een onderzoeker is het informed consent gesprek meestal al geen leuke klus. Voor de 
patiënt en diens naasten echter gebeurde dit vaak tijdens een moeilijke en kritieke periode.
Daarom wil ik hun vooraleerst bedanken. 

Yvo, je enthousiasme is echt ongeëvenaard. Als ik weer eens op een dood punt zat met het 
onderzoek wist je me er altijd weer met gemak doorheen te slepen. Wat ik ontzettend in je 
gewaardeerd heb is dat je me altijd veel ruimte en het vertrouwen hebt gegeven. Je bezit de 
gave om op zodanige wijze aanwijzingen te geven dat je als onderzoeker het gevoel krijgt zelf de 
oplossing te hebben gevonden. Daarnaast wil ik je bedanken voor de persoonlijke gesprekken 
die we tussen je eeuwige stapels artikelen hadden en de aanwijzingen bij de voorbespreking 
van onze chronische poli waar ik je ook als clinicus erg ben gaan waarderen. Ik zie er naar uit 
dat we in de toekomst nog veel zullen samenwerken. 

Geert Jan, mijn eerste stukje schreef ik in Utrecht samen met jou. Aanvankelijk had ik wat 
moeite met je manier van werken: zeer precisie en heel strak. Eigenlijk paste dat helemaal niet 
zo bij mij. Gaandeweg, toen ik eindelijk begreep dat strak iets heel anders is dan stug, ben ik 
dat echter alleen maar ontzettend gaan waarderen. Ik ben je heel dankbaar voor je begeleiding 
en heb heel erg veel van je geleerd. 

Rien, soms dacht ik wel eens dat je eigenlijk geen idee had waar ik precies mee bezig was, maar 
je kritische vragen en inzichten hebben altijd direct het tegendeel bewezen. Ik heb veel van je 
geleerd en prijs me gelukkig je te hebben mogen meemaken ook als afdelingshoofd en klinisch 
neuroloog, het heeft een grote bijdrage geleverd aan mijn opleiding.

Jaap, ik heb je openheid en toegankelijkheid altijd enorm gewaardeerd. Het (klinisch) onderzoek 
is een tweede natuur voor je en je bent van onmisbare waarde voor dit project. 

Hans, en Joost, de interne boys! Ik heb genoten van de samenwerking en jullie interesse en 
positieve kijk op het onderzoek. Het is soms heel verfrissend om met niet-neurologen samen 
te werken. We kunnen nog een hoop leren (van elkaar). 

De leescommissie, Prof. Dr. J van Gijn, Prof Dr. J Stam, Prof. dr. G.J.E.Rinkel, Prof. dr. J.B.L. Hoekstra 
en Prof. dr. W.P. Vandertop, bedank ik voor de bereidheid het manuscript te beoordelen. 

Alle andere mede-auteurs: Ale Algra, Anne Musters, Bart van der Worp, Bert Coert, Gabriel 
Rinkel, Gudrun Nys, Janneke Horn, Martine van Zandvoort, Merel Luitse, Mervyn Vergouwen, 
Paul Elbers, Peter Portegies, Rob de Haan, Sanne Dorhout Mees, Titia Vriesendorp, en Walter 
van den Berg. Bedankt voor jullie nuttige bijdragen!

De verpleging (neurologie AMC, UMCU, OLVG en neurochirurgie AMC). Zonder jullie was dit 
onderzoek niet mogelijk geweest. Ik weet dat ik met mijn onderzoek vaak veel van jullie heb 
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gevraagd, des te groter is mijn waardering dat jullie vaak toch weer een gemiste patiënt vonden 
voor inclusie! 

Farid, als afdelingshulp ben je van onschatbare waarde voor mijn onderzoek gebleken. 

Alle medewerkers van het endocrinologisch en het protocollen lab en Mia van Meegen van het 
liquorlab voor de bepalingen en stalling van de bloedsamples. 

Alle arts-assistenten neurologie en neurochirurgie, bedankt voor jullie hulp bij het includeren 
van patiënten.

De studenten die, onder leiding van Anne Musters, bloed verzamelde bij de patiënten van de 
GluSAB studie. Anne, ook bedankt voor je inspanningen om bij de patiënten langs te gaan voor 
de OGTT’s. 

Het klinisch onderzoeksbureau van de afdeling neurologie. GCP valt niet mee, ik zal er nooit 
aan wennen…

De vaatclub. Ik zal de sfeer in kamer H2-218 zeker gaan missen. Vergeet niet dat gezelligheid 
heel nuttig kan zijn, het levert soms de beste ideeën op. 

Mijn paranimfen en goede vrienden, Pieter Bas en Paul. 

Mis colegas y muy amigas María Isabel Cordero y Carmen Sandí. Mis primeros pasos en el 
campo de la ciencia han sido en Madrid con vosotras. Os agradezco mucho vuestra ayuda. Ha 
sido un tiempo muy educativo y agradable que hasta hoy en día me esta haciendo muy útil.

En natuurlijk mijn lieve Marleentje. Lief, het is nu echt klaar, ga je mee op vakantie? 


