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Dankwoord 

 

In 1999 startte ik in Montreal het onderzoek dat nu in de vorm van dit proefschrift voor u 

ligt. Het enthousiasme van vele personen heeft bijgedragen aan het uiteindelijke resultaat. 

En datzelfde enthousiasme heeft deze lange tijdsperiode tot een meer dan bijzondere 

ervaring gemaakt. Graag wilde ik een aantal van deze vele personen in het bijzonder 

bedanken. Vergeeft u me als dit dankwoord wat langer is dan gebruikelijk. Na twaalf jaar 

onderzoek verdienen veel personen een uitgebreide dankzegging! 

 

Mijn promotor, prof. dr. D.A. Bosch. Beste Andries, ik mocht als laatste arts-assistent bij de 

jou de opleiding neurochirurgie starten, en nu als laatste promovendus bij jou 

promoveren. Dat geeft een zeer speciaal gevoel. In 1999 deed ik mijn keuzocoschap op 

jouw afdeling, en ben toen gevallen voor de menselijkheid waarmee je leiding gaf, 

waarmee je het vak neurochirurgie uitoefende, en waarmee je de neurochirurgen om je 

heen inspireerde het vak op de bij hen passende wijze uit te oefenen. Vanaf 2002 begon ik 

het vak van jou, je staf en opleidingsassistenten te leren. Het is een grote eer geweest om 

de stereotactische neurochirurgie te leren van diegene die haar groot heeft gemaakt in 

Nederland, en die er het AMC internationaal mee op de kaart heeft gezet. Naast de kliniek 

bood je me ook de kans door te gaan met het aphakia-onderzoek, in eerste instantie in 

Montreal en vervolgens, via je contacten met Henk Groenewegen, aan de VU. Bedankt 

voor alles wat ik van je geleerd heb, waarbij ik naast de vakinhoudelijke aspecten ook 

graag je kwaliteit roem om voldoende aandacht te hebben voor dat wat een 

neurochirurgische aandoening met de mens in de patiënt doen, en dat wat het vak 

neurochirurgie met de mens in de neurochirurg doet. De periodieke gesprekken die we als 

opleider-opleidingsassistent voerden waren wat dat betreft momenten van beschouwing 

die me goed zijn bijgebleven. Momenten die we na je emeritaat gelukkig hebben 

voortgezet op de Van Eeghenstraat, als opmaat naar deze promotie. En die we ook na 

deze promotie zullen voortzetten! 

 

Mijn co-promotor, prof. dr. A.F. Sadikot. Dear Abbas, thank you for being co-promotor on 

my PhD thesis, and thank you very much for travelling to Amsterdam to celebrate this 

special moment with us. On a rainy day in the spring of 2001, I came to your laboratory for 

the first time. Together with Kelvin and Vladimir, we looked at the preliminary 

immunohistochemical results of the aphakia midbrain that I acquired in Jacques Drouin’s 

lab. You proposed a thourough and stereological analysis of the aphakia dopaminergic 

system. A couple of weeks later, the four of us had a real Eureka moment when the 

immunostained brain sections revealed a dramatic loss of dopaminergic neurons in the 

aphakia mouse. We even saw it without using the microscope! How was it possible that 
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everybody had overlooked this midbrain phenotype since 1968? Since then we have 

performed great studies with this remarkable mouse mutant. It was always a pleasure to 

climb up the steep Rue d’Université, pass the statue of Wilder Penfield at the frontdoor of 

the Montreal Neurological Institute, and walk into your inspiring lab. You taught me all ins 

and outs of the midbrain dopaminergic system, and together with Kelvin and Vladimir you 

learned me to perform stereological brain analyses. I have great respect for the way you 

combine neurosurgery with both fundamental and clinical science. Besides the scientific 

duties, we also spent good times together in the numerous Indian restaurant of Montreal, 

and while searching for just arrived Alphonso mangos in suburbian grocery stores! I was 

very happy that we were able to continue our collaborative research with the aphakia 

mouse after my return to Amsterdam in 2002. And I hope that this PhD thesis ceremony 

will stimulate us to develop new ideas and research projects. The Amsterdam-Montreal 

connection should definitely continue to expand the knowledge of the midbrain 

dopaminergic system and its connections to the striatum!           

 

Mijn promotor, prof. dr. H.J. Groenewegen en co-promotor, Dr. P. Voorn. Beste Henk en 

Pieter, in maart 2004 ontwikkelden we samen met Abbas Sadikot het idee de aphakia 

muis te gebruiken als model om de invloed van embryonale dopamine-deficiëntie op de 

ontwikkeling van het corpus striatum te bestuderen. Hiermee kreeg ik bij jullie de kans 

mijn Montrealse onderzoek een Amsterdamse doorstart te geven, en ontstond er een 

samenwerkingsverband tussen de afdeling Anatomie en Neurowetenschapen van het 

VUMC en Abbas Sadikot’s Cone Laboratory in Montreal. De eerste vruchten van deze 

samenwerking staan in dit proefschrift, en hopelijk volgen er in de nabije toekomst nog 

vele. Tijdens het schrijven van de discussie kwamen er in ieder geval een hoop nieuwe 

ideeën bovendrijven. Veel dank voor de mogelijkheid op jullie afdeling te mogen werken, 

voor de hulp bij het uitwerken van de onderzoeksvragen, voor de begeleiding tijdens de 

immunohistochemische experimenten, en voor jullie input bij en correcties van het 

proefschrift. Door jullie ging voor mij de wereld van de patch/matrix structuur van het 

corpus striatum open, en die is zeer intrigerend. Ook bedankt voor jullie geduld als er door 

de klinische werkzaamheden van mijn neurochirurgische opleiding weer eens een 

behoorlijk lange “pauze” in de reeks experimenten volgde. Inmiddels hebben deze 

klinische werkzaamheden wel geresulteerd in een nieuwe gedeelde interesse, namelijk de 

neuro-anatomie van diepe hersenen stimulatie voor obsessief-compulsieve stoornissen. 

Een mooie uitdaging!      

 

Graag wil ik de commissieleden, bestaande uit prof. dr. F. Baas, prof. dr. H.B.M. Uylings, 

prof. dr. W.P. Vandertop, prof. dr. J. Verhaagen, dr. H.W. Berendse en dr. J.D. Speelman 
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bedanken voor het beoordelen van het manuscript en de bereidheid zitting te nemen in 

de promotie-commissie. 

 

Prof. dr. J. Drouin. Cher Jacques, comme chez mon mémoire de maîtrise j’ai dedié ce thèse 

de doctorat aussi à l’enthousiasme. Pendant mon dîner de départ de Montréal (chez Au 

Pied de Cochon sur Rue Duluth), je t’ai remercié pour ton enthousiasme pour le biologie 

moléculaire, avec lequel tu m’a fait evolué d’un étudiant en médicine au chercheur de 

laboratoire. Ici, j’aimerais faire la même chose. Merci beaucoup pour ton enthousiasme! 

Déjà pendant notre premier rencontre en été 1998, quand tu m’expliquais le monde 

fascinant des facteurs de transcription à boîte homéo Pitx, cet enthousiasme était très 

contagieux. Merci pour le temps formidable dans ton labo. Les manips étaient vachement 

difficile au début, mais grâce à l’atmosphère ouverte, instructive et amicale dans ton labo 

je me débrouillais pas mal après quelques mois. L’origine de ce thèse se trouve à l’Insitut 

de Recherches de Cliniques de Montréal (IRCM). Notre papier en Development a ajouté un 

element fondamental au monde dopaminergique. Merci aussi pour ton avis de m’inscrire 

pour la maîtrise en biologie moléculaire à l’Université de Montréal. Cette maîtrise a créé 

un base des connaissances, de quel je profite jusqu’à aujourd’hui. 

 

Les membres de l’Unité de Recherches en Génétique Moléculaire et l’Unité de Recherches 

en Développement et Différenciation Cardiaques de l’Institut de Recherches Cliniques de 

Montréal (IRCM). Chers Melanie, Alain, Michel, Yves, Julie, Gino, Eric, Alexandre, Lise, 

Mario, Christine, Maria, Anne Marie, Bruno, Nassim, George, Aurélio, Gwendal, Catherine 

et Steve, merci beaucoup pour tous vos aides pendant les manips, et pour tous les beaux 

moments en ville! 

 

The members of the Cone Laboratory, Department of Neurology and Neurosurgery, 

Montreal Neurological Institute (MNI), McGill University. Dear Kelvin, Vladimir and Rina, 

thank you very much for your help during the experiments. Dear Kelvin, it was a great 

pleasure to work together with you on our joint-first-authors-publication in Development, 

which has proven a landmark paper for the role of Pitx3 in the midbrain dopaminergic 

system. Dear Vlad, talking with you about good-old-Europe, neurosurgery in Moldavia, 

and life in the new world, made time in between immunohistochemical experiments fly. 

Thanks for these moments of reflection. 

 

De medewerkers van de afdeling Anatomie en Neurowetenschapen van het VUMC. Beste 

Wilma en Allert, bedankt voor jullie vele waardevolle adviezen tijdens de 

immunohistochemische en stereologische analyses van het neostriatum van de aphakia 

muis.  
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Co-auteurs/co-authors/mede-auteurs. Chers Line, Jane, Pierre, François, Michel, Daniel et 

Jacques, merci pour le collaboration motivant. Dear Kelvin, Vladimir, Claude, Bifsha, Lifeng 

and Abbas, thanks for the motivational collaboration. Beste Nienke en Pieter, bedankt 

voor de motiverende samenwerking. 

 

Prof. dr. L. Verhagen Metman. Beste Leo, hoewel mijn onderzoeksperiode bij jou in 

Bethesda zich enige jaren voor mijn vertrek naar Montreal afspeelde, durf ik te beweren 

dat dit proefschrift er zonder jou niet was geweest. En dan doel ik niet eens op het feit dat 

ik in 1998 via jouw toenmalige kamergenoot in Bethesda, Pierre Blanchet, in contact 

kwam met Jacques Drouin. Het was het plezier dat je tentoonspreidde. Het plezier in 

wetenschappelijk onderzoek doen op het gebied van de ziekte van Parkinson, het plezier 

in het samen met André en mij verrichten van klinische experimenten met inraveneuze 

levodopa, PET-scans en stereotactische pallidotomieën, het plezier om met de 

bevindingen uit deze experimenten het leven van de patiënten die aan deze ellendige 

ziekte lijden een beetje te verlichten. En ook het plezier in het werken in Noord-Amerika, 

het plezier in de American way of life waarin zelfs de sky geen limit is (we kunnen immers 

naar de maan!), hoewel het ook wel weer lekker is daar als Europeaan middenin te staan 

en niet als Amerikaan. En tenslotte het plezier waarmee je samen met Lisette en je drie 

zonen jullie gezinsleven zoveel kleur geeft. Dat plezier heb je aan me overgedragen. En 

daar ben ik je erg dankbaar voor! 

 

Prof. dr. P.J. Blanchet. Cher Pierre, merci pour m’avoir accueilli à Montréal en été 1998, et 

merci pour le “tour de sciences montréalaises” que tu avais organisé pour moi au long des 

chercheurs sur des sujèts si variées. Un des chercheurs que je rencontrais pendant cet été 

était Jacques Drouin. C’était un rencontre inspirant!  

 

Neurochirurgie. Een groot deel van de periode waarin ik mij bezig hield met het huidige 

onderzoek, was ik tevens werkzaam op de afdeling Neurochirurgie van het AMC, 

inmiddels onderdeel van het Neurochirurgisch Centrum Amsterdam (NCA). Eerst twee jaar 

als agnio, daarna zes jaar als aios en inmiddels al weer twee jaar als staflid. Belangrijke en 

intensieve jaren, die richtinggevend zijn geweest voor de dokter èn mens die ik nu ben. 

Wat voor de onderzoeksjaren geldt, namelijk dat het  enthousiasme van vele personen 

heeft bijgedragen aan het uiteindelijke resultaat, geldt zeer zeker ook voor de 

neurochirurgische jaren. En zonder neurochirurgisch enthousaisme was er ook geen 

onderzoeksenthousiasme geweest. Vandaar een woord van dank voor velen die aan de 

afdeling verbonden waren/zijn. 
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Stafleden:  

Prof. dr. D.A. Bosch. Beste Andries, zie begin van dit dankwoord, nogmaals dank voor alles. 

Drs. K.W. Albrecht. Beste Kees, ik weet niet of er leven na de dood is. Als het er is en jij dit 

leest, dan wil ik je bedanken voor de vijf en een half jaar die ik als arts-assistent samen 

met jou heb mogen beleven. Jouw passie voor het vak wordt gelukkig nog door velen 

geroemd. Jouw operatieve kunde maakte vaak het verschil, waardoor een lastige operatie 

“de bocht nam”, ook als je niet-steriel stond mee te kijken en je motiverende commentaar 

diegene in de operatiestoel boven zichzelf deed uitstijgen. Met jouw kennis werden 

discussies over hoe te behandelen afgewogen beslissingen, waarin de kwaliteit van het 

leven voorop stond en waarin ook ruimte was voor inbreng van de jongste aan tafel. Je 

passie voor het vak kwam voort uit je passie voor het leven. Het is eeuwig zonde dat je in 

2007 bent gestorven. Mocht er geen leven na de dood zijn en jij dit niet lezen, dan ben ik 

toch blij dat ik weer een moment aan je heb gedacht, en dat de lezers van dit dankwoord 

dat ook zullen doen. 

Dr. R.W. Koot. Beste Radboud, je geduld bewaren en rustig dooropereren zijn 

eigenschappen waar een neurochirurg veel aan heeft. We hebben samen menig nacht op 

OK12 doorgebracht waarbij jij met bovengenoemde kwaliteiten een lastige tumor met 

succes te lijf ging, en ik je observeerde en druppelde (en af en toe indommelde). Bedankt 

voor deze leermomenten. Ook bedankt voor de maanden die ik, net terug uit Canada en 

nog zonder huis en haard, op jullie Bussumse huis mocht passen toen jullie naar Parijs 

gingen.  

Dr. S. Leenstra. Beste Sieger, bedankt dat je me deelgenoot hebt gemaakt van je strijd 

tegen het glioblastoom, je passie om voor patiënten met deze aandoening “alles uit de 

kast te halen” en het vele onderzoek dat je op dit gebied verricht. Onze samenwerking 

binnen de TP-38 studie voor het recidief glioblastoom was zeer plezierig.     

Dr. G.J. Bouma. Beste Gert Joan, ik denk dat er weinig neurochirurgen zijn die kunnen 

tippen aan jouw neurochirurgische kwaliteiten. Zowel qua intracraniële als spinale 

neurochirurgie ben je een vakman, met een zeer zorgvuldige indicatiestelling, operatieve 

uitvoering en betrokkenheid bij de patiënt. Daar heb ik veel van geleerd en, hoop ik, zo 

veel mogelijk geïntegreerd in mijn eigen uitoefening van het vak. Wat ik ook altijd erg in je 

heb gewaardeerd is je openhartigheid tijdens de kop koffie na een spannende operatie. 

Die openheid richting elkaar is belangrijk in de neurochirurgie. Er zijn regelmatig mensen 

die je “streng” vinden, zeker als logistieke zaken niet lopen zoals ze zouden moeten. Maar 

als je het risicoprofiel van neurochirurgische operaties ten volle beseft, en je realiseert wat 

voor gevolgen onze complicaties voor mensenlevens kunnen hebben, dan zou een ieder 

van ons zich, mocht dat ooit nodig zijn, een neurochirurg als jij wensen.    

Dr. W.R. van Furth. Beste Wouter, toen ik keuzeco op de afdeling was rondde jij je 

opleiding af en ging je met Rixt en de kinderen naar Toronto voor je fellowship 
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schedelbasisneurochirurgie. Enkele maanden later troffen we elkaar in de Montreal, en 

het voorjaar erop kwam ik op de motor bij jullie langs in Toronto. Dat waren gezellige 

momenten. In mijn assistentenjaren heb ik erg veel van je geleerd. Eerst als agnio 

hardlopen, daarna als aios vele operatietechnieken. En ook sinds de afronding van mijn 

opleiding in 2009 leer ik nog steeds van je. Een “van Furth” operatie wordt gekenmerkt 

door een plan, en niet zomaar een plan maar een plan dat van de eerste tot de laatste 

minuut als een huis staat. Een huis waar van te voren drie keer om heen is gelopen, 

waarvan de funderingen zijn onderworpen aan een gedegen analyse en waarvan het dak 

minutieus op lekkages is gecontroleerd. Als alles klopt wordt er van start gegaan, en wordt 

het gedetailleerde plan uitgevoerd. Met zo’n plan lever je kwaliteitswerk, en dat doe je. 

Altijd. En daar waardeer ik je enorm om. En je patiënten ook. Ik kijk uit naar onze 

toekomstige projecten, want het is prettig samenwerken met jou.   

Dr. P.R. Schuurman. Beste Rick, in 1997 zag ik in Baltimore de eerste stereotactische 

operatie, die me enorm intrigeerde. Toen ik mede hierdoor tijdens mijn coschappen 

besloot de weg richting de neurochirurgie in te slaan was er eigenlijk maar één plek waar 

ik voor mijn keuzecoschap heen wilde: naar Andries Bosch in het AMC. Daar kwam ik in 

1999 ook jou tegen: de snelle denker met de mysterieuze tronie. Vanaf 2002 namen 

Andries, Hans Speelman en jij me als agnio mee naar de wondere wereld van de 

stereotaxie en diepe hersenen stimulatie. Ik heb het altijd als een enorm voorrecht 

beschouwd het vak van jullie drie te hebben mogen leren, en zo snel jullie vertrouwen te 

hebben gekregen om mijn eigen stereotactische schreden te zetten. Toen Andries met 

emeritaat ging, en ik inmiddels het nodige geleerd had, zijn we het steeds meer samen 

gaan doen. En die samenwerking is vanaf mei 2009 heel natuurlijk overgegaan in de 

situatie zoals die nu is, met twee stafleden die functionele neurochirurgie als speciaal 

aandachtsgebied hebben. Menig zorgmanager zal zich afvragen of het nou echt 

noodzakelijk is dat twee stafleden op dinsdagochtend samen een bed met patiënt erin 

naar de MRI-scan en holding rijden, en vervolgens samen rekenen achter de 

planningscomputer. Maar ik durf te beweren dat die wekelijkse twee uur samen één van 

de verklaringen is voor het succes van onze samenwerking. Er is in het medisch bedrijf 

eigenlijk altijd haast, met te weinig tijd om echt met elkaar van gedachten te wisselen. En 

wij doen dat iedere week. Dat is een luxe, maar wel één waar goede ideeën uit 

voortkomen. Een andere verklaring is dat we het gewoon heel goed met elkaar kunnen 

vinden. We zijn als personen best verschillend, maar misschien schuilt daarin wel onze 

grote kracht. We gunnen elkaar zaken. En de één weet dat als hij een idee heeft dat dit, 

door erover discussieren met de ander, zal uitkristalliseren tot een strak plan. Het geeft 

een goed gevoel te beseffen dat we, ondanks al die jaren samen, in wezen pas aan het 

begin van onze samenwerking staan.         
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Prof. dr. W.P. Vandertop. Beste Peter, tijdens het tweede gedeelte van mijn 

neurochirurgische opleiding was jij mijn opleider. Ik heb in deze belangrijke opleidingsfase 

veel van je geleerd, want je bent een excellente operateur die een voor mij nieuw palet 

aan complexe operaties naar het AMC bracht. Daarnaast denk je vaak buiten de gebaande 

klinische wegen om, en stimuleer je dit ook bij anderen. Dat kan voor individuele 

patiënten veel winst opleveren. Zo haal ik direct twee ernstig zieke kinderen voor de geest 

die we samen nogal out-of-the-box hebben behandeld, en die het daardoor fantastisch 

hebben overleefd. En als we daar een abstract of artikel over schrijven, zit de door jouw 

verbeterde versie al in m’n inbox als ik nog twijfel of ik ‘m je wel gestuurd heb. Ook de 

onderzoeksgebieden die verder van je eigen aandachtsgebieden af staan, ondersteun je 

als afdelingshoofd actief. Daardoor krijgen veel projecten momentum. Veel dank hiervoor. 

Met jouw komst naar het AMC werd onze afdeling onderdeel van het NCA. Het was een 

grote klus om twee afdelingen op twee academische lokaties één te laten worden, maar 

het resultaat mag er zijn. Jouw doel, dat iedere NCA neurochirurg zich kan toeleggen op 

en excelleren in enkele aandachtsgebieden, heeft de toekomst. Bedankt voor je 

vertrouwen in mij om daaraan mee te werken!      

Beste Hedy, Michiel, Ronald en Bert, het is een groot plezier samen met jullie in onze staf 

van negen te zitten. Hoewel we gedurende de week allemaal erg druk zijn en binnen onze 

aandachtsgebieden uitwaaieren over het AMC en de regio Amsterdam, weten we elkaar 

altijd te vinden als het vak dat nodig heeft, of als er een moment ontspannen koffie kan 

worden gedronken. Ik kijk uit naar de komende stafjaren samen met jullie!  

De NCA stafleden van het VUMC. Beste Saskia, Pim, Hans, David en Ricardo, met de 

oprichting van het NCA zijn de Boelelaan en Meibergdreef in elkaars verlengde komen te 

liggen. Ik heb het half jaar in 2006 bij jullie op de afdeling, toen ik als eerste AMC 

opleidingsassistent naar het VUMC kwam, als bijzonder waardevol ervaren. In Zuid gaat 

het toch net even anders dan in Zuidoost. En daar leer je van. We zien elkaar maandelijks 

bij refeeravonden en NCA-vergaderingen, en ook hierbuiten worden de lijnen tussen beide 

lokaties steeds korter. Tot binnenkort!       

Mijn voormalige collega-arts-assistenten drs. M.J.T. Verstegen, dr. F.A. Pennings en dr. P.C. 

Verselewel de Witt Hamer. Beste Marco, Frits en Philip, mijn opleidingsjaren zullen 

onverbrekelijk met jullie verbonden zijn. Het waren waarschijnlijk de meest intensieve 

arbeidsjaren van ons leven, waarin we “samen de boel draaiden” en lief en leed met 

elkaar deelden. We waren vier verschillende persoonlijkheden. Maar zowel op de 

werkvloer als daarbuiten pakte dat verdraaid goed uit. Carnaval in Maastricht en de 

assistentendiners op de Valeriusstraat waren in het oog springende hoogtepunten. De 

vele contacten met jullie gezinnen waren dat voor mij eveneens. Marco, je was een flink 

aantal jaren mijn “chief”. Dank voor al je wijze lessen. Gelukkig woon je “om de hoek” in 

Den Haag, en hebben Maud en jij als goed katholieken zoveel kinderen dat er ieder jaar 
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meerdere verjaardagsfeestjes zijn waarop we elkaar kunnen treffen. Ik hoop dat we elkaar 

de komende jaren regelmatig blijven zien! Frits, “om de hoek” in Massachusetts is ietsje 

verder, en met de komst van Lena is een tripje naar jullie er nog niet van gekomen. Maar 

afgelopen nieuwjaarsdag zijn we met onze beider gezinnen toch bijeen gekomen in Den 

Haag. Dat was goed. En de komende jaren volgen hopelijk vele gezamenlijke congressen. 

Ik kijk er naar uit je weer te zien. We hebben zoals altijd een hoop politieke zaken te 

bespreken! Philip, als NCA collega’s zien, mailen en bellen we elkaar regelmatig, hoewel 

het door alle drukte ook dan nog best lastig is om even rustig bij te praten. Gelukkig 

hebben Esther en jij van ons nog steeds een etentje te goed ter gelegenheid van jouw 

promotie (!), dus daar gaan we zsm een datum voor prikken!        

Beste huidige arts-assistenten van het NCA, jullie mogen het mooiste vak van de wereld 

leren. Geniet ervan en haal eruit wat erin zit!.   

Beste medewerkers van het secretariaat neurochirurgie, verpleegkundigen en balie-

medewerkers van H6Zuid, Parkinsonverpleegkundigen, medewerkers van de polikliniek 

neurochirurgie en neuro-operatieassistenten, met elkaar zorgen we iedere dag van de 

week voor mensen met ernstige aandoeningen van de hersenen en wervelkolom. Dat is 

geen eenvoudige taak. Veel dank voor jullie inzet, iedere dag weer. En ook bedankt voor 

de gezellige momenten samen en jullie oprechte interesse in mijn wel en wee.   

 

Beste neurologen, verpleegkundigen en balie-medewerkers van H6Noord, 

kinderneurologen, klinisch neurofysiologen en KNF-laboranten, anesthesisten en 

anesthesie-medewerkers, radiologen en radiologie-medewerkers, psychiaters, 

neuropsychologen en psychiatrisch verpleegkundigen, intensivisten en IC-

verpleegkundigen, kinderartsen, kinderchirurgen en kinderverpleegkundigen, 

traumatologen, orthopeden, radiotherapeuten, pathologen, plastisch chirurgen, 

oogartsen, endocrinologen en KNO-artsen, ook jullie leveren iedere dag een essentiële 

bijdrage aan de klinische zorg rondom onze neurochirurgische patiënten en de vele 

wetenschappelijke samenwerkingsprojecten. Veel dank hiervoor. Ik vind het erg leuk dat 

ik met vele van jullie al zoveel jaren samenwerk, soms al sinds mijn agnio jaren. Alles kan 

alleen maar samen!     

 

Dr. J.D. Speelman. Beste Hans, dat wat Andries en jij ooit samen begonnen, is door jullie 

niet aflatende inzet uitgegroeid tot iets groots. Weet dat Marije, Gosia, Marina, Fiorella, 

Lo, Ben, Martijn, Rob, Rick en ik ervoor zullen zorgen dat dit zo blijft. Veel dank voor al je 

kennis over de basale ganglia en je prachtige boeken. Fijn dat je nog zo regelmatig bij ons 

bent.  
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Mijn paranimfen Frank Garssen en Michiel Pegtel. Beste Frank, op mijn ouders en broer na 

ken jij mij het langste van alle personen in dit dankwoord. In 1985, tijdens de brugklas-

introductieweek van het Stedelijk Lyceum in Zutphen, botste ik als kleine gnoom op tegen 

de reus uit Steenderen. Hetgeen het begin vormde van een vriendschap die al meer dan 

25 jaar groeit en bloeit! Vanuit Rotterdam en Groningen vertrokken we gezamenlijk naar 

Tanzania, waar de basis werd gelegd voor jouw tropenarts- en mijn onderzoekscarrière. 

Vaak waren we letterlijk werelddelen en jaren van elkaar verwijderd, maar een avond 

bijbomen, een paar emails of een telefoongesprek voldeden eigenlijk altijd om direct weer 

met elkaar te levelen. Door prachtige ervaringen uit te wisselen maar ook door de sores 

van het leven met elkaar te delen. En dan wonen we allebei zo maar opeens in dezelfde 

stad, op een steenworp van elkaar, zijn we allebei zielsgelukkig met een fantastische 

vrouw en dochter(s), en werken we op dit moment allebei in hetzelfde ziekenhuis. Waarbij 

we overigens door alle drukte behoorlijk ons best moeten doen om vaker contact te 

hebben dan toen jij in Papoea Nieuw Guinea en ik in Canada woonde. Waarbij natuurlijk 

ook niet helpt dat ik al ruim 25 jaar consequent je verjaardag vergeet…wat jij me dan 

alweer ruim 25 keer hebt vergeven! Frank, het is een eer jou mijn vriend en paranimf te 

mogen noemen, en ik weet dat we allebei enorm ons best gaan doen om in 2015 ons 

zesde vriendschapslustrum wél groots te vieren. Of anders ons zevende in 2020, of ons 

achtste in 2025, of…. 

Beste Mike, als Groningers liepen we elkaar in 1996 tegen het lijf in Washington DC. De 

gedeelde kick van samen met André in de Dodge Aspen en Plymouth Grand Fury op de 

“left lane” door de “capital of the planet” te rijden, zorgde direct voor een klik tussen ons 

drieën. Een klik die zich verdiepte toen we ook goed met elkaar bleken te kunnen 

discussiëren over de waarachtigere zaken van het leven. In 1999 belandden we op een 

“steenworp” van elkaar, toen jij je PhD in Boston startte en ik mijn Master’s in Montreal. 

Tijdens de moleculair-biologische colleges voelden we ons weer als kleine, niets-wetende 

schooljongetjes. Gelukkig kwamen we regelmatig bij elkaar over de vloer, om zowel de 

loftrompet op te steken over het Noordamerikaanse onderwijssysteem, als steen en been 

te klagen over de werkelijk absurde hoeveelheid lesstof die we voor de tentamens 

dienden te beheersen. Maar vooral om samen te vieren dat het leven gevierd dient te 

worden, en zeker vriendschap zoals de onze. Mike, na je buitenlandse avonturen ben ook 

jij neergestreken in Amsterdam, samen met Sylvina en de kids. Onze “left lane” etentjes 

samen met André zijn me buitengewoon dierbaar. 

 

Mijn virtuele paranimf Leonard van Boven. Beste Leo, in 2002 ontmoetten we elkaar als 

agnio’s op de afdeling Neurochirurgie. “Even samen een hapje eten” in het 

personeelsrestaurant, als rond een uur of zeven het afdelingswerk klaar was (tja, na een 

uitgebreide ochtendkoffie en lunch op het Voetenplein was er tegen vieren toch nog best 
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wat werk te verzetten…), of omdat het voor diegene die dienst had eigenlijk best aardig 

was om eetgezelschap te hebben, resulteerde al snel in een groot maatjes-gevoel voor 

elkaar. En toen moest jouw sport-billy-mentaliteit nog op me overslaan. Vanaf 2003 sloten 

we twee keer in de week de werkdag af met een “rondje Abcoude”, wat resulteerde in 

vele Van Dam tot Dam lopen, halve-marathons en, als klap op de vuurpijl, de gezamenlijk 

voltooide marathon van Berlijn in 2004. Jouw enthousiasmerende oproepen naar het 

publiek (“Hé Berlin, lass euch hören!”) zorgden voor de extra, en oh zo broodnodige, 

adrenaline. En tijdens de terugreis samen achterwaarts stationtrappen afklauteren, in 

verband met onwaarschijnlijke bovenbeensspierpijn, schept ook een goede band! In 2007 

was je zo gastvrij me je logeerkamer in de Achiillesstraat aan te bieden toen ik in 

Amsterdam woonruimte zocht, hoewel je toen vast niet besefte dat ik daar gedurende 8 

maanden enorm dankbaar gebruik van zou maken (tja, het is nu eenmaal niet eenvoudig 

in Amsterdam iets te vinden!). Inmiddels herbergt 107-3 hoog het gezin Libertje en Leo 

van Boven, en is de logeerkamer omgetoverd in een prachtige kinderkamer voor jullie 

zoon Casper. Een gezin dat volop geniet van jouw levenslust, en met wie je in de eerste 

weken van juli samen jullie beider families een mooie reünie viert in Zuid-Frankrijk. Leo, je 

bent de virtuele paranimf tijdens mijn promotie. En dat is goed, want je weet dat ik vind 

dat je als mens nergens onmisbaar bent behalve thuis. En we zullen jouw 

enthousiasmerende oproep tijdens de plechtigheid (“Hé Promotie-commissie, laat jullie 

horen!”) erbij denken!  

 

Famille Dubé. Chers Louiselle, Sylvie, Daniel et Jean-Pierre, merci pour votre hospitalité 

chaleureux pendant mes séjours à Longueuil. Chère Nadia, merci beaucoup pour nos 

beaux années ensembles à Montréal et Utrecht. 

 

Jorge van Kats. Beste Sjors, na me in de eerste weken IRCM met camping-Frans 

verstaanbaar te hebben gemaakt, vertelde Nassim me op een dag dat er nog een 

Nederlander in het gebouw werkte. Die ook nog van voetbal kijken hield. En ook PSV-fan 

was! En die net als ik behoorlijk onder de indruk was van het wonen en werken in het 

Franstalige gedeelte van Montréal. Het was goed dat we elkaar op dat moment 

tegenkwamen. Naast het gedeelde plezier tijdens voetbalhoogtepunten (en dieptepunten: 

strafschoppenserie NL-It…) in café Champs op Boulevard Saint-Laurent en tijdens het 

rijden in jouw Dodge Ram, was het enorm waardevol in onze eigen taal met elkaar te 

kunnen praten en reflecteren. Bedankt voor alle gezamenlijk momenten. En tof dat je na 

je Braziliaanse jaren weer terug in Nederland bent!  

 

Familie Bouwes. Lieve Nel en Cor, Mirella, Maarten en Tobias, het voelt heel goed deel uit 

te maken van jullie familie. Maarten’s voorspelling in 2009 op Sicilië, “dit zou zo maar de 
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laatste keer met z’n zessen op vakantie kunnen zijn”, is met de komst van Lena en Tobias 

op een prachtige wijze uitgekomen. Afgelopen moederdag, met z’n achten in jullie tuin en 

Lena en Tobias in het zwembadje, voelde als het paradijs op aarde. Bedankt voor alle 

mooie momenten samen, en voor jullie zorg voor en interesse in Aline, Lena en mij.      

 

Familie van den Munckhof-Elbertse. Lieve Caroline en Michel, Govert en Just, nog “even” 

de puntjes op de i, en dan is de proefschriftberg beklommen. Mich, ’t zal jou vast niet 

verbazen dat m’n promotietraject 12 jaar heeft geduurd. Vanuit onze Alpen-expedities 

weet je immers dat ik in mijn eigen tempo omhoog ga! Maar boven komt ie, dat kleine 

broertje van je. Behalve grote broer ben je voor mij ook al vele jaren een zeer dierbare 

vriend en soulmate. Vanaf de middelbare school, en zeker vanaf onze overlappende 

studententijd in Groningen, is ons contact steeds inniger geworden. Waardoor één woord 

of een enkele blik vaak al voldoende is om te weten hoe de ander ergens over denkt. Dat 

is bijzonder. Wat ook bijzonder is, is dat we in vrijwel dezelfde periode vader zijn 

geworden. De twee prachtige mannetjes van Caroline en jou lijken op dit moment dan nog 

reuzen in vergelijking met Lena, maar dat is over één à twee jaar helemaal anders. Als die 

drie net zoveel plezier met elkaar hebben als wij vroeger met onze neven, dan worden dat 

vrolijke partijen! Caroline, wat fijn dat jij de grote liefde van Mich bent. Jullie zijn een goed 

stel, met wie Aline en ik graag samen zijn. We hebben mooie jaren voor de boeg!         

 

Mijn ouders, Maria Mestrom en Herman van den Munckhof. Lieve mam en pap, deze 

promotie vormt de bekroning van een proces dat jullie vanaf mijn vroege jeugd mogelijk 

hebben gemaakt, door mijn nieuwsgierigheid en enthousiasme te stimuleren, 

keuzevrijheid te bieden, me dingen binnen realistische grenzen zelf uit te laten zoeken, en 

me op het hart te drukken de mij gegeven talenten goed te gebruiken. Waarbij het er niet 

om ging om alles op het leren te richten, alles op het tennissen, alles op het pianospelen 

of alles op het toneelspelen, maar juist om een brede ontplooiing van talenten na te 

streven. En waarbij jullie er ook voor hoedden dat ik teveel hooi op mijn vork zou nemen, 

en me te midden van mijn technisch lego of met een boek van Thea Beckman op de bank 

m’n accu lieten opladen. Heel veel dank voor jullie liefdevolle opvoeding. Ik ben blij deze 

speciale dag samen met jullie en jullie beider nieuwe liefdes te mogen vieren. Zoals ik ook 

erg gelukkig ben dat we elkaar door de komst van Govert, Just en Lena zo geregeld in 

Zutphen en Amsterdam zien.  

 

Mijn twee lieverds, Aline en Lena. Lieve Lena, in februari 2010 begon ik in een half 

ingesneeuwd hotel in Hannover te schrijven aan hoofdstuk 6 van dit proefschrift. Jij zat 

toen drie maanden in je moeder’s buik. Je verwachte komst in augustus 2010 was een 

stimulans voor me om het proefschrift voor die tijd goed op de rails te hebben. En dat is 
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gelukt. Er viel de afgelopen periode natuurlijk nog een hoop te doen voor het uiteindelijk 

klaar was, maar dankzij de sprint vóór je geboorte kon ik samen met je moeder de 

afgelopen maanden volop van je genieten, en kon ik de zorgende vader zijn die ik graag 

voor je wil zijn. Je bent een prachtig mens, met een pure vrolijkheid en nieuwsgierige blik 

in je ogen waarvan ik hoop dat je die altijd zult behouden. Lieve Aline, na onze dochter te 

hebben toegesproken mag ik de laatste woorden van dit dankwoord tot jou richten. Ik wil 

je heel graag bedanken voor wie je bent, en dat je er bent. Jij bent mijn basis. Toen wij 

elkaar tegenkwamen ben ik gevallen voor je enthousiasme, levenslust en levenshouding. 

“We gaan ervoor”, zeiden we tegen elkaar. En dat doen we. Iedere dag! 

     




