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Dankwoord

Graag wil ik iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd bij het tot stand 
komen van dit proefschrift, een aantal mensen in het bijzonder.

Allereerst de M-D patiënten en hun familieleden die deelnamen aan alle 
verschillende studies: het is veel werk voor u allen geweest om telkens naar 
Amsterdam te komen om alle onderzoeken te ondergaan. Verder heeft een aantal 
van u mij ook thuis ontvangen voor video-opnamen of andere onderzoeken. Heel 
veel dank daarvoor.

Mijn co-promotor, Marina de Koning-Tijssen: als een soort moederkloek heb je je 
over me ontfermd en dit proefschrift in alle fasen begeleid. Zonder jouw leiding 
en overzicht in de materie en de academische politiek en etiquette zou dit nooit 
wat geworden zijn.

Elisabeth Foncke: jij hebt in meerdere opzichten een sleutelrol gespeeld bij dit 
proefschrift. Naast de samenwerking is het sociale contact zo mogelijk nog 
belangrijker. Dankzij jou heb ik het bijltje weer opgepakt na het in een vlaag van 
wetenschappelijke wanhopigheid erbij neer gegooid te hebben.

Johan van der Meer: als jij er niet was zat ik nu nog steeds vast in de allereerste 
analyses. We hebben fantastisch samengewerkt en een goede symbiose gevonden.

Dick Veltman: als er een persoon op aarde is die de materie van MRI gebaseerde 
functionele neuroimaging goed begrijpt, dan ben jij het. Dat mag ook wel, omdat 
je het deels hebt uitgevonden. Veel dank voor je hulp op momenten dat ik 
wanhopig werd.

De collega’s van de bewegingsstoornissengroep AMC: Fleur van Rootselaar, Hans 
Koelman, Rob de Bie, Sandra van der Salm, Yasmine Dreissen, Justus Groen, Daan 
Velseboer, Evelien Zoons en anderen; door het oefenen van voordrachten, met 
elkaar discussiëren over onderzoeksideeën en dansen in Zeeland heb ik zeer veel 
bijgeleerd; veel dank.

Rien Vermeulen, Jan Stam, Albert Hijdra, Pim van Gool en Ivo van Schaik: met 
scherpzinnige commentaren zowel voor, tijdens als na het uitvoeren van de 
studies hielpen jullie me om dit onderzoek in perspectief te blijven zien en de 
uitkomsten naar waarde te schatten. 
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Collegae in zowel AMC als MCA: dank jullie voor alle praktische en mentale steun 
tijdens dit lange proces. 

Mijn paranimfen Marije Bomers en Alexander Beukers: allebei houden jullie van de 
wetenschap en van filosoferen over het leven met een biertje erbij.

Mam: net als je vader en grootvader promoveert dan nu eindelijk ook je zoon, ik 
weet hoeveel waarde je hieraan hecht. 

Willemien Thijs: als collega promovendi hebben we vaak gesproken over de 
strubbelingen der wetenschap, ik heb genoten van deze gesprekken en er veel 
aan gehad. 

Poppie: Jij bent de beste. Dank voor al je geduld als ik op al die Super-Science-
Sundays weer de hele dag achter de computer zat. Het is een jaar van grote 
gebeurtenissen, waarvan de geboorte van onze troonopvolgster de belangrijkste 
van de eeuw genoemd mag worden. Zij is een groot geschenk aan de mensheid, 
laten we hopen op paternale imprinting van alle essentiële genen.
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