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Dankwoord
Een proefschrift schrijven in de avonduren kan best, maar niet zonder de hulp, 

betrokkenheid en steun van velen. Heel veel dank aan iedereen.

Dr. Jos Tans,  

Vanaf de allereerste seconde is dit ons gezamenlijk project geweest. Al die tijd was 

je een geweldige begeleider. Ik waardeer je concrete aanpak, efficiëntie en heldere 

visie. De eerste jaren vanuit het Westeinde Ziekenhuis, en de laatste jaren via email 

vanuit Wassenaar of Frankrijk; je bent altijd dichtbij en betrokken geweest. Bovendien 

respecteerde je mijn werktempo; dit is voor mij van cruciaal belang geweest om de 

eindstreep te halen. 

Prof. Marianne de Visser, 

Je bent veel meer voor dit proefschrift gaan betekenen dan ik op voorhand had kunnen 

voorzien. Je enthousiasme, maar ook je kritische academische blik hielpen mij om mijn 

eigen wetenschappelijke grenzen op te zoeken; je hebt me geprikkeld en gestimuleerd 

om dit proefschrift op een hoger plan te brengen. 

Prof. Frans Nollet,  

Als tweede promotor was je niet minder belangrijk, jouw inzichten kwamen vanuit een 

andere achtergrond, namelijk vanuit de revalidatiegeneeskunde. Ik waardeerde je frisse 

ideeën en stimulerende opmerkingen.

Dr. Anita Beelen, 

Jij hielp me niet alleen met het uitvoeren van de analyses, maar het was ook bijzonder fijn 

dat je het geduld had om mij de achtergronden van de statistische analyses uit te leggen. 

De patiënten die het bereid waren mee te doen met het onderzoek,  

Jullie gaven de ´studiepopulatie´ een gezicht. 

De verwijzende huisartsen, neurologen, arts-assistenten, Freek Verheul namens de 

Goudse neurologen, Willem Oerlemans vanuit Amersfoort,  

Dankzij jullie inzet kon ik 205 patiënten includeren, en dat binnen mijn opleidingstijd.

De collega-assistenten neurologie uit het Westeinde, 

Jullie zeurden nooit als ik voor mijn onderzoekspoli ‘naar beneden’ ging. Jullie vervingen 

mij in noodgevallen op deze poli en bekeken de laatste follow-up patiënten na mijn 

vertrek naar Rotterdam. Bovendien zorgden jullie voor een top-opleidingstijd. 
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De klinisch neurofysiologen; Al de Weerd, Rob Jan Schimsheimer, Viviane van Kasteel, 

De neuroradiologen Bas van der Kallen en Geert Lycklama a Nijeholt, 

De deelnemende fysiotherapeuten, 

Dank voor het vele extra werk wat jullie speciaal voor dit onderzoek hebben verzet. 

De neurologen, neurochirurgen, klinisch neurofysiologen, kinderneurologen van het 

Medisch Centrum Haaglanden, 

Ik kon mijn onderzoekspoli altijd continueren tijdens de verschillende stages. Jullie 

hebben me bovendien opgeleid tot een veelzijdig neuroloog. 

Mijn geweldige onderzoeksverpleegkundige Ella de Wolf,  

Je bent een kei in regelen, administratie en logistiek, waardoor het promotietraject 

behoorlijk soepel liep.

Het secretariaat neurologie van het Maasstad Ziekenhuis, 

De laatste loodjes, met het daarbij horende administratieve werk, waren een makkie 

dankzij jullie hulp. 

Bibliothecarissen Thomas Vissers van het MCH Westeinde en Jacco van Meel van het 

Maasstad Ziekenhuis, 

Jullie bijdrage aan dit proefschrift is onmiskenbaar, door het snel aanleveren van de door 

mij opgevraagde artikelen, regelmatig zelfs op zondagavond.

Overige leden van de promotiecommissie,  

Dank voor het plaats nemen in de commissie en het beoordelen van het manuscript.

Collega’s van de maatschap neurologie van het Maasstad Ziekenhuis,  

Overdag werken in een goede sfeer met fijne collega’s is belangrijk om ’s avonds de rust 

te vinden om aan een proefschrift te kunnen schrijven. Dank voor jullie geduld, begrip en 

samenwerking. 

Vele lieve mensen die ver van Rotterdam wonen maar altijd dichtbij voelen: mijn broers 

Maarten en Gijs, vrienden, schoonzussen, zwagers, 

De vriendschap, interesse en gezelligheid die ik bij jullie vind maken van mij een gelukkig 

mens. Ik hoef jullie niet elke week te zien of te spreken om jullie vriendschap te voelen.  

In het bijzonder wil ik nog Mariëlle noemen, mijn schoonzus, 

Altijd betrokken en liefdevol. Misschien zorgden de urenlange telefoongesprekken soms 

voor enige vertraging. 
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En: Irene, Didericke, Anne, 

Om in Mariza’s termen te spreken: jullie zijn mijn hartsvriendinnen. Voor altijd.

Ouders, schoonmoeders en schoonvader, 

Lieve pa en mam, dank voor jullie onvoorwaardelijke steun, liefde en interesse.  

Rianne en Erika, bij jullie vind ik inspiratie: boeken, reizen, leven.  

Egbert en Wil, door jullie ben ik gaan hardlopen en sta ik in topconditie tegenover de 

commissie.

Mijn paranimf Gijs, 

Je bent er altijd voor me, lieve grote broer. Je creatieve geest zorgde ook nu weer voor 

een mooi plaatje. Fijn dat je naast me en achter me staat. 

Mijn paranimf Anne, 

Dank voor je jarenlange vriendschap, gezamenlijke opleiding en ‘wetenschappelijke 

carrière’; voor ‘wetenschappelijk’ onderzoek gingen we naar de Sloterplas, naar een 

huisartsenpraktijk voor illegalen, of naar Zimbabwe… in ieder geval altijd samen. Tuurlijk 

moet jij als paranimf dit ook samen met mij doen. 

Liefste Mariza en liefste Joram, 

Jullie zijn mijn grootste trots. Ik ben blij dat het schrijven aan dit boek nooit ten koste is 

gegaan van mijn tijd met jullie. Mijn liefde voor jullie is oneindig veel groter dan die voor 

de wetenschap. De energie die ik kreeg van mijn uren met jullie, in speeltuin, dierentuin, 

zwembad of gewoon thuis op de bank met een voorleesboek, kon ik ’s avonds gebruiken 

om verder te schrijven. Daardoor hebben jullie een grote bijdrage geleverd aan dit boek!

Mijn rots en grote liefde Enno, 

Zo, nu is die van mij ook af, de laptop mag nu echt onder de bank. Nadat jouw 

proefschrift klaar was, merkte ik dat we elkaar ook wetenschappelijk aanvullen. Je hielp 

me met het aanscherpen van mijn gedachten, en beantwoordde vele met het proefschrift 

samenhangende vragen.  

Maar mijn grote dank voor jou reikt vele malen verder dan dit. Zonder jouw liefde, geduld, 

aanwezigheid naast me op de bank, was het proefschrift misschien wel afgekomen, maar 

was deze promovenda niet zo gelukkig geweest als zij nu is met jou en met ons heerlijke 

gezin. 

Barbara




