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DANKWOORD
Vele uren werk zitten er in dit proefschrift, maar wat heb ik het bedenken, opzetten 
en uitvoeren van de onderzoeken, en het analyseren en opschrijven van de 
resultaten met veel plezier gedaan. Met zoveel plezier zelfs, dat ik erover na ben 
gaan denken om verder te gaan in het onderzoek. In dezelfde tijd heb ik besloten 
om de opleiding tot neuroloog stop te zetten. Dat ik hier lang over nagedacht 
heb met meerdere slapeloze nachten tot gevolg, zal niemand verbazen. Mede 
door de prettige werksfeer en leuke collega’s op de afdeling, was de keuze niet 
zomaar gemaakt. Via deze weg wil ik hen, en in het bijzonder Jan Stam en Rien 
Vermeulen, ontzettend bedanken voor de mooie en leerzame tijd als AIOS op 
de afdeling neurologie. Daarnaast gaat mijn grote dank uit naar de volgende 
personen:

Ivo: Inmiddels enige tijd terug, op 1 februari 2004, maakten we kennis tijdens 
de introductiedag op het OLVG. Allebei begonnen we die dag in het OLVG, 
jij als neuroloog, ik als ANIOS neurologie. Met veel plezier heb ik daar met je 
samengewerkt. Toen jij mij in 2005 vroeg of ik met jou onderzoek wilde gaan doen, 
heb ik daarom niet lang hoeven nadenken. Met veel enthousiasme schreven we 
een protocol voor een studie naar de diagnostiek en het beloop van dunne vezel 
neuropathie. Het onderzoek nam uiteindelijk een andere wending, en richtte zich 
op neuropathieën in patiënten met lysosomale stapelingsziekten. Ik heb tijdens 
dit onderzoek ontzettend veel van je geleerd. Vooral je heldere analyses van 
problemen en je structurele aanpak van het schrijven van protocollen en artikelen 
waren erg waardevol. Je bent een enorm gedreven neuroloog en onderzoeker. 
Zoals we op dezelfde dag begonnen in het OLVG, zo zijn we beiden op (bijna) 
dezelfde dag begonnen met een nieuwe functie, jij als afdelingshoofd neurologie 
in het AMC, ik als coördinator van SPHINX. Ik weet zeker dat jij de aangewezen 
persoon bent voor de functie van afdelingshoofd en wens je heel veel succes bij 
de uitvoering ervan. Ik hoop dat we af en toe nog eens zullen bijpraten met een 
kopje koffie!

Carla: Via Ivo kwam ik in contact met jou. De 018 studie was inmiddels 
begonnen en ik deed de neurologische onderzoeken bij de Gaucher patiënten. Ik 
ben heel blij dat onze samenwerking niet beperkt is gebleven tot de 018 studie, 
maar veel intensiever is geworden door de studies naar dunne vezel neuropathie 
in de ziekte van Fabry. Ik wil je bedanken voor je toegewijde begeleiding en 
je altijd heldere commentaren op mijn stukken. Ooit hoop ik mijn bevindingen 
net zo duidelijk en to-the-point te kunnen verwoorden als jij. Bovenal wil ik je 
bedanken voor het vertrouwen dat je in me hebt gesteld met het mogelijk maken 
van mijn huidige werk als coördinator van SPHINX.

Hans: Ik wil je bedanken voor het meedenken over mijn resultaten en je 
waardevolle commentaren op mijn stukken. De artikelen zijn er ongetwijfeld beter 
op geworden!
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Marianne: Het is maar van korte duur geweest, maar toch wil ik je bedanken 
dat je mijn promotor wilde zijn, en ook dat je bereid bent geweest het 
promotorschap over te dragen aan Ivo. Je bent nu een ware aanvulling voor mijn 
promotiecommissie. 

Ook de overige leden van mijn promotiecommissie wil hartelijk danken voor 
het zitting nemen in deze commissie: Rien Vermeulen, Frits Wijburg, Prof. 
Verhoeven, Wouter Wieling en Gabor Linthorst

Wouter: Ik ben je zeer dankbaar voor je bijdrage aan mijn proefschrift. Jouw 
kennis over autonome dysfunctie is enorm en heeft mede geleid tot twee mooie 
stukken. 

Frits: Jij ook bedankt voor het steeds meelezen van de geschreven stukken. 
Onze samenwerking zal zich in de komende tijd ongetwijfeld verdiepen.

Gabor: Pas in een later stadium van dit proefschrift zijn wij gaan samenwerken. 
Ik vond het erg leuk om samen het case report te schrijven. Hopelijk volgen er 
meer!

Maaike W, Els en Lydia: Zonder jullie was het verzamelen van gegevens niet 
half zo soepel lopen. Steeds als ik een mailtje stuurde met een vraag over een 
patiënt kreeg ik direct antwoord terug. Ik bewonder jullie betrokkenheid bij de 
patiënten. 

Saskia, Laura en Bouwien: Wat fijn om zulke gezellige collega’s te hebben 
met wie je artikelen en onderzoeksplannen kunt bespreken, maar ook alledaagse 
dingen als boeken, kleding en relaties. Nu het proefschrift af is zal ik weer vaker 
mee gaan lunchen!

Anouk, Maaike de F, Mirjam en Josanne: Al lang en breed gepromoveerd 
en druk aan de slag om internist/klinisch geneticus te worden, maar voor mij 
horen jullie echt bij mijn onderzoekstijd. Dank jullie wel voor de gezelligheid en 
wijze lessen: de acceptatie dat onderzoek gewoon niet snel gaat, de wetenschap 
dat het normaal is als je stuk volledig rood is na correctie door de supervisor, 
en de uitspraak van chitotriosidase in het Engels - ik heb het allemaal met me 
meegenomen.

Quirine, Marlies, Machtelt, Jessica, Linda en Amber: De kinderdokters: altijd 
leuk om elkaar even te spreken voor en na besprekingen en om samen op congres 
te gaan. Dat er nog vele mogen volgen!

Birgit: Dank voor je hulp bij de laatste praktische dingen! We zullen vast nog 
veel samenwerken in de toekomst.

Mayienne: De eerste zenuwvezel zag ik door jouw microscoop in Maastricht. 
Toen leek het me nog onmogelijk om het zelf te leren, maar met jouw hulp heb 
ik de beoordeling van huidbiopten redelijk onder de knie gekregen. Je was altijd 
bereid om mij of Regien te helpen als we tegen een probleem aan liepen. Ik denk 
dat ons artikel erg leuk is geworden en ik wil je bedanken voor je bijdrage hieraan.

Marja en Regien: Dank jullie wel voor het kleuren van alle biopten. Regien, jij 
nam het stokje over van Marja, en met heel veel precisie heb je de biopten van 
gezonde controles gekleurd. Nu is het tijd om te genieten van je vrije tijd!
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Joop: Wat had ik zonder jouw hulp gemoeten? Mijn microscopie ervaring 
beperkte zich tot enkele practica tijdens mijn studie en dit bleek niet genoeg. 
Gelukkig kon ik je steeds roepen als de computer vastliep, er plotseling groene 
verkleuringen in beeld kwamen of wanneer m’n watervaste stift weer eens kwijt 
was. Heel erg bedankt voor je onbeperkte steun! Ik heb er vertrouwen in dat je 
snel en volledig zal herstellen zodat we nog vele kopjes koffie op het NIN kunnen 
drinken.

Joke: Mijn statistische steun en toeverlaat. Ook als ik je ’s avonds wanhopig 
belde, wist je me te kalmeren door rustig uitleg te geven. Dankzij jou zijn 
alle Spearman’s correlaties uit mijn stukken verdwenen om plaats te maken 
voor regressie analyses. Maar vooral dankzij jou heb ik een hele gezellige tijd 
als assistent en later als onderzoeker op de afdeling neurologie gehad. Petje 
af voor je doorzettingsvermogen (jij wel J :-)). Heel veel succes met je laatste 
opleidingsloodjes. 

Joost: Zonder jou was het een stuk minder aangenaam geweest op H2-235. 
Dat je na 4 jaar nog steeds met cappuccino (goed geschreven?) aankwam in 
plaats van met koffie met melk en suiker, was natuurlijk erg vervelend, maar je 
openheid, borrelbereidheid en champagne (die ik overigens nog steeds moet 
ontvangen) maakten een hoop goed. Je rol als huisvader gaat je goed af, maar ik 
neem aan dat er binnenkort weer eens tijd is voor een drankje?

Filip: Of het nou een gebroken been of een zwangerschap was, jij werd steeds 
weer opgezadeld met mijn onderzoekspatiënten. Gelukkig wilde je me steeds 
helpen, en je weet dat je me altijd kan bellen als je mijn hulp nodig hebt! Super 
zoals jij je werk als assistent en onderzoeker weet te combineren, en terecht dat 
je stukken stuk voor stuk en zonder al te veel morren geaccepteerd worden. Heb 
je al een datum?

Richard, Antje, Hanneke, Evelien, Willeke en overige denktankers: Dank 
jullie wel voor de gezelligheid en succes met jullie onderzoek!

Marc: Ik had graag nog een jaartje langer naast je gezeten.
Alle medewerkers van de afdeling die vragenlijsten hebben ingevuld of een 

stukje huid hebben afgestaan: Bedankt!
Alle patiënten die hebben meegewerkt aan mijn onderzoeken: Dank jullie 

wel voor jullie bereidheid tijd te investeren in mijn project. Ik hoop hiermee een 
bijdrage te hebben geleverd aan de kennis over jullie ziekten.

Mady, Iris, Josje en Wieneke: Zonder jullie lieve vriendinnetjes was het leven 
niet half zo leuk. Altijd gezellig om met z’n vijven te eten, altijd de mogelijkheid 
om even te spuien, altijd mijn vriendinnen!

Anika, Christine, Wieke en andere px-vriendinnen: Wat is het fijn om jullie 
als vriendinnen te hebben. Heerlijk om het werk en ziekenhuis even helemaal te 
vergeten als ik met jullie heb afgesproken. Op naar een toekomst met nog vele 
etentjes, weekendjes weg en baby’s!

Anne, Ina, Fenneke, Mike, Annelieke, Marije, Nynke en Boudewijn: Dank 
jullie wel voor jullie steun tijdens mijn onderzoeksactiviteiten en het maken van 
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mijn toekomstplannen, maar vooral voor de warmte en gezelligheid. Ik had me 
geen betere schoonfamilie kunnen wensen!

Papa: Ondanks de grotere fysieke afstand tussen ons blijf jij altijd 
geïnteresseerd in mij en mijn vorderingen op onderzoeksgebied. Dank je wel 
daarvoor. 

Mama: Jouw komst naar IJburg elke woensdag heeft de afgelopen tijd een 
stuk makkelijker en gezelliger gemaakt. De uurtjes die ik op deze dagen achter de 
computer heb kunnen doorbrengen hebben mede geleid tot dit resultaat. Ook na 
deze periode blijf je elke woensdag welkom bij ons!

José, Frans&Maaike&Roemer: Wat fijn om zulke leuke familieleden te 
hebben! Zus, je bent de beste die ik me kan wensen. Dank je wel dat je altijd voor 
me klaarstaat. Broer, ook al bevind je je op grote afstand, ik weet dat je trots op 
me bent!

Allerliefste Taeke en Yfke: Het is een groot feest met jullie thuis. Jullie maken 
mijn leven extra mooi. Ik hou ontzettend veel van jullie! Lieve Lou, dank je voor 
je onvoorwaardelijke steun en liefde. Je keek mee naar belangrijke stukken, je 
hielp me steeds als ik stress voelde, met jou kan ik lachen en huilen, je bent de 
allerbeste die ik me kan wensen!




