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Net op het moment dat je denkt dat het proefschrift af is, moet het meest gelezen stuk nog ge-

schreven worden. De totstandkoming van een proefschrift gaat niet zonder slag of stoot en zonder 

de hulp van vele anderen was het dan ook niet gelukt. Een aantal mensen wil ik in het bijzonder 

noemen. 

Allereerst mijn promotors en copromotor. Rob de Haan. Beste Rob, wat ben ik blij dat je na je HVA 

periode weer terug bent gekomen bij het ALDS project, anders had ik lang niet zo trots op dit proef-

schrift kunnen zijn. Jij hebt me door alle moeilijke momenten heen geloodst en voor het grootste 

gedeelte bijgedragen aan mijn wetenschappelijke vorming. Mijn waardering voor alle tijd die je aan 

mij hebt besteed, en voor het bijstaan van de hoogte en diepte punten tijdens de afgelopen jaren. 

De nauwgezette manier waarop jij ieder manuscript van commentaar voorzag om ze vooral lees-

baarder te maken zijn voor mij steeds een stimulans geweest om verder te gaan.

Rien Vermeulen. Beste Rien, ik wil je bedanken voor de mogelijkheid die je mij hebt gegeven om     

het grootste deel van mijn promotieonderzoek te doen op de afdeling Neurologie. Je toegankelijk-

heid voor alle mogelijke vragen, stimulerende woorden in moeizame tijden en voornamelijk voor je 

rotsvaste vertrouwen in het slagen van het ALDS project ondanks dat de omstandigheden het niet 

altijd makkelijk hebben gemaakt. Je was betrokken bij het onderzoek maar gaf me ook ruimte en 

vertrouwen, dat heb ik erg gewaardeerd. 

Rob & Rien, bedankt voor de inspirerende en plezierige samenwerking, het was zeer aangenaam 

jullie als promotors duo te hebben. Wat vind ik het ontzettend jammer dat ik niet meer bij jullie 

werkzaam ben. Dankzij jullie gedreven begeleiding heb ik heel wat onderzoeksvaardigheden eigen 

kunnen maken. Jullie vertrouwen in mij heeft mij als persoon versterkt met een dosis meer zelfver-

trouwen. Ik hoop van harte dat we elkaar in de toekomst nog eens tegen zullen komen om de zeer 

prettige samenwerking te kunnen voortzetten. 

Cees Glas. Beste Cees, zonder jou statistische ondersteuning was het ALDS project en dit proef-

schrift hoogst waarschijnlijk niet tot stand gekomen. De (voor de meeste onderons) ingewikkelde 

item response theorie weet jij zo helder te presenteren dat ik regelmatig uit Enschede terug kwam 

en überhaupt niet meer begreep waarom het eerst zo moeilijk leek. Dank dat je altijd tijd voor me vrij 

maakte als ik tegen voor mij onoplosbare statistische problemen aanliep.

D a n k w o o r d 
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De overige leden van de promotiecommissie,  Prof. dr. J. Stam, Prof. dr. J.C.J.M. de Haes, Prof. dr. 

D.A. Legemate, Prof. dr. P.L.C.M. van Riel en Prof. dr. J. Dekker wil ik bedanken voor het beoordelen 

van de inhoud van dit proefschrift.  

Alle ALDS gebruikers, dank voor de fijne samenwerking. Mijn oud-collega’s van de KEB en de 

Neurologie bedankt voor de plezierige werkomgeving. In het bijzonder Noor, tijdens mijn eerste 

bezoek aan het AMC werd ik heel hartelijk door jou ontvangen en op mijn laatste dag had je zelfs de 

champagne koud staan. Hopelijk was dat niet om mijn vertrek te vieren maar omdat het inhoudelijke 

deel van dit proefschrift af was. Regelmatig kon ik voor mijn afspraken bij Rob even bij jou mijn hart 

luchten of gewoon even gezellig kletsen. Je vrolijke noot heeft een hoop gezelligheid gebracht. 

De onderzoeksverpleegkundigen van het Trialbureau Neurologie, allereerst ben ik jullie erg dankbaar 

voor alle ALDS formulieren die jullie gescoord hebben, zonder jullie inzet was er geen ALDS geweest 

en daarmee het schrijven van dit manuscript niet mogelijk. Daarnaast kon ik altijd even binnen wan-

delen voor een gezellig kletspraatje, wat zeker in de laatste ‘schrijven, schrijven, schrijven’ periode 

een zeer aangename afleiding was.

Marlies, Lotty, Susan en Fleur. Bedankt voor alle gezellige koffie/thee en lunchpauzes, borrels, eten-

tjes en feestjes. Het is heel gek om niet meer dagelijks in contact met jullie te staan via de mail of 

‘live’, ondanks dat ik nu naar de andere kant van het land moet reizen, hoop ik dat we nog vaak 

kunnen bijkletsen onder het genot van een hapje en drankje! Marlies jij bent er ook bijna! Ik vind het 

een hele eer dat ik op jou verdediging naast jou mag staan! Naast het gezellig samen sporten, heb-

ben wij ook menig gezellig avondje met de mannen gehad. Konden wij lekker klagen over promotie 

perikelen en zij over IT zaken, wat is nou interessanter? Ook al ben ik inmiddels weg uit het AMC, ik 

hoop dat we deze avondjes nog regelmatig zullen blijven doen. Veel succes met de laatste loodjes 

en met je nieuwe job bij de overburen. Lotty, jou vertrouwen in mijn kunnen, heeft me door menig 

dipje gesleept. De drive waarmee jij je werk doet, werkt aanstekelijk. Susan, ik vond het zo ontzet-

tend jammer dat je het AMC verruilde voor de VU, geen koffiepauzes meer waarin we konden praten 

over alles wat ons dwars zat op die momenten. Gelukkig zijn we elkaar daarna gewoon blijven zien. 

Ik weet zeker dat er een mooi project op je pad komt. Fleur, jij kwam op de KEB werken terwijl ik 

al verhuisd was naar de Neurologie, ondanks dat wij nooit directe collega’s zijn geweest waren de 

lunch- en koffiepauzes met jou heerlijk ontspannend, onderwerpen zoals schoenen, tv-program-

ma’s en overige onderwerpen (.…) waren een aangename onderbreking van alle hoofdbrekende 

onderzoeksvraagstukken. 

Gelukkig bestaat er meer dan alleen maar onderzoek in het leven al lijkt dat soms even niet zo. Alle fa-

milie & vrienden bedankt voor de getoonde belangstelling. Voor de meeste van jullie was het volkomen 

onduidelijk waar ik toch al die jaren mee bezig ben geweest. Maar dit is dan het uiteindelijke resultaat 

(volgens mij toch wel een wat uit de kluitengewassen scriptie…). Ik ben jullie allemaal zeer dankbaar 

voor alle gezellige borrels, etentjes en weekendjes weg om te genieten van het echte leven en even 

niet aan het onderzoek te hoeven denken. Twee familieleden in het bijzonder, Ariëla (mijn reddende 

engel!) en Tico dank voor dit mooie eindresultaat, ik had het zelf nooit kunnen evenaren. 

Marije mijn sportmaatje en paranimf. Ik ben blij dat ik zo’n topper die alles tegelijk kan op deze dag 

als ervaringsdeskundige naast me heb staan. Onderzoek doen gaat gepaard met veel frustraties 

maar gelukkig kon ik bij jou altijd flink klagen. Gedurende mijn gehele promotietraject ben je een 

enorme steun voor me geweest. Zonder onze werkonderbrekingen had ik lang niet zo’n gezellige 

tijd gehad! Jorieke, onze vriendschap gaat al heel wat jaren mee. Wat wij hebben is zeer speciaal. 

Ik hecht erg veel waarde aan onze gesprekken over van alles en nog wat, meestal onder het genot 

van een (aantal) wijntje(s). Zeker nu we hetzelfde beroep uitoefenen ben ik bang dat we helemaal 

niet meer uitgepraat raken. Ik ben trots op wat je in je kortstondige carrière al allemaal bereikt hebt. 

Het spreekt vanzelf dat ik jou naast me wil hebben tijdens mijn verdediging (als je maar niet in de 

lach schiet…..).

Matthan, mijn lieve schat, jij bent de afgelopen jaren mijn allergrootste steun, in werkelijk alles ge-

weest. De laatste paar maanden, terwijl ik met een nieuwe baan en opleiding begon en het pro-

motietraject nog moest afronden, was de drukte wel te doen, het zwaarst viel me dat wij veel te 

weinig tijd voor elkaar hebben gehad. Gelukkig zijn er nu rustigere tijden aangebroken waarin we 

weer volop van elkaar kunnen genieten. Wetende dat jij trots op me bent en altijd achter me staat 

betekend erg veel voor me. Met jou is het echt genieten van het leven. 


