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Graag wil ik iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit 
proefschrift. Enkele mensen wil ik in het bijzonder bedanken.

Pim, bedankt voor alles wat ik van je geleerd hebt. Je bent een groot inspirator. De 
vrijheid die je me vanaf het begin hebt gegeven gecombineerd met de open houding die 
altijd uitnodigt tot discussie, maken promoveren bij jou tot een feest. 

Piet, je hebt grote toegevoegde waarde gehad voor mijn ontwikkeling als onderzoeker. 
Een psychiater tussen al die neurologen zorgt voor een andere kijk op hetzelfde 
probleem. 

Rien, jouw gedrevenheid als klinisch onderzoeker met een kritische houding heeft een 
grote bijdrage geleverd aan mijn opleiding tot neuroloog en aan mijn plezier in het 
doen van klinisch wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast juichte jij mijn geploeter bij 
de neuropathologie toe. 

Jan, je hebt de ‘zilveren Babinski’ nog nooit gekregen, maar van mij krijg je de ‘diamanten 
Babinski’. Jouw kwaliteiten als klinisch opleider zijn ongeëvenaard. Ik kan me geen 
betere opleider voorstellen.

De medewerkers van het onderzoeksbureau, Annick, Dorien, Margreet, Nadine, 
Carin, Mineke, bedankt voor jullie hulp bij de verschillende projecten. Zonder klinisch 
onderzoeksbureau geen klinisch onderzoek.

Patiënten en familieleden die deelnemen en deelnamen aan EVA en preDIVA. Zonder 
uw belangeloze deelname zouden belangrijke vragen over de oorzaken van dementie 
en de mogelijkheden om dementie te voorkomen nooit beantwoord kunnen worden.

EVA-onderzoekers en deelnemende neurologen en geriaters, voor het includeren en 
volgen van patienten. Roy, bedankt voor alle energie die je in de dataverzameling hebt 
gestoken. Alida, bedankt voor je hulp bij het beoordelen van de MRI’s. 

Mijn collega’s van de neuropathologie in het VUMC: Jeroen, Elise, Anna en alle analisten, 
bedankt voor jullie hulp aan een dokter die zo nodig in het lab wilde werken. 

Annemieke, bedankt voor de mogelijkheid om samen met jou onderzoek te kunnen 
doen naar die fascinerende variant van cerebrale amyloïd angiopathie met weefsel uit 
de hersenbank. 
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Wilma, bedankt voor de inleiding in de stereologie. Het is maar één hoofdstuk 
geworden, maar menig collega heeft me vragend aangekeken als ik weer enthousiast 
begon te oreren over space-balls.

Mijn (oud-) kamergenoten, Evelien, Bart, Marc, Daan, Vincent, het was gezellig. Bedankt 
voor alle inspiratie. Bart, bedankt voor het gebruik van je epidemiologische kennis. 

Jan, ik had altijd weer zin in de chronische poli. En vooral in het half uurtje ‘voorbereiding’. 
 
Mijn paranimfen, Joost en Nyika, bedankt voor jullie aanwezigheid als paranimf. En als 
vriend natuurlijk.

Erma, bedankt voor je genereuze aanbod van hulp en je enthousiasme over mijn 
onderzoek en mijn aanstaande Amerika-avontuur.

Alle andere co-auteurs, Marcel, Piet, Patrick, Lenny, Esther, Eric, Suzanne, Philip, Lisa, 
Jack, Dietmar, Helga, bedankt voor jullie hulp.

Mijn ouders, Johan en Katja, bedankt voor alle mogelijkheden en ruimte die jullie me 
altijd hebben geboden om te doen wat ik wilde, en het grenzeloze vertrouwen in mijn 
keuzes.


