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Dank aan 
De patiënten die hebben meegedaan aan dit onderzoek. Ik heb veel van hen geleerd 
over de ziekte van Parkinson en het omgaan hiermee.  
Mijn promotor, Ben Schmand. Met nadruk op psychometrie, praktische statistiek 
en veel ideeën maak jij van een neuropsycholoog de wetenschapper die zij moet 
zijn. Ook veranderde jij haastige zwarte letters in mooie gekleurde. 
Hans Speelman, mijn copromotor, voor alle kennis over de ziekte van Parkinson bij 
jou opgedaan via je bliksembezoeken aan mijn kamer.  
Rien Vermeulen voor je steun bij de overgang naar een klinische invalshoek toen 
ik vastliep op een experimentele onderzoekslijn. Nog belangrijker was je soepele 
houding tegenover parttime werken. Hierdoor kon ik het proefschrift afmaken.  
De leden van de promotiecommissie voor het lezen en beoordelen van mijn 
proefschrift: prof. Dr M..Vermeulen, prof. Dr. D.A. Bosch, prof.dr J.A. Saint-Cyr,  
prof. dr. G. Vingerhoets en prof dr. W.H. Brouwer.  
Jean Saint-Cyr, you were the first to acknowledge the cognitive side-effects of 
STN DBS. Your work on the neuropsychological assessment for movement 
disorder surgery is still very relevant. The last ten years you have always been very 
helpful to our group. It is a great honour to me that you consented to be a member 
of the doctorate commission and will be present at my thesis defence.  
Marthe Koning-Haanstra, Elisabeth Foncke en Anneke Goudriaan omdat ze 
waardevolle mede-auteurs waren. En voor de snelle service van Anneke. Na mijn 
verzoek om jouw goktest stond je dezelfde dag nog op de stoep. 
Hilde Huizenga voor de methode Hilde, de statische back-up en het meeschrijven.  
Rianne Esselink voor de STAPP studie en voor hoofdstuk 5. Je hartelijkheid maakt 
samenwerken heel vanzelfsprekend.  
Neurochirurgen Rick Schuurman en Pepijn van den Munckhof voor het 
meeschrijven aan de artikelen en het fuseren van de scans.  
Miranda Postma en Laura Daeter, de parkinsonverpleegkundigen voor het bellen 
van patienten, voor de UPDRS-en en nog veel meer. De zorg die jullie weten te 
geven aan de Parkinsonpatiënten, dat is een groot talent.  
Els van der Linden voor het overzien van de logistiek van meer dan 450 metingen. 
De psychologen Renate ten Dijke, Elze Wijnalda en Martine Hoogman voor het 
neuropsychologisch onderzoek van patiënten en controles.  
De neurologen J. Zijlstra en J. Kuster voor het vragen van Parkinson patiënten.   
Bart Post en Rob de Bie voor het scoren van de UPDRS.  
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De baliedames en secretaresses, met name Helga, voor al die praktische zaken.  
Pieta Mooijweer die altijd alles weet te regelen en zonodig een jaar volhoudt tot de 
schuifdeuren, die volgens patiënten als een trein klinken, open mogen.  
De neuropsychologen Dino Muslimovic, Jeanette Siemons, Joke Spikman, Roy 
Kuiper en Annelien Duits voor de neuropsychologische inspiratie.  
Stagiaires neuropsychologie: Maaike, Sanne, Johan, Mirjam, Marjolein, Renée, 
Mark en Marije. Allen altijd bereid om iets te doen, terwijl ik druk en gehaast was. 
Mijn antwoord op de vraag van Renée of ze nog iets voor me kon betekenen, zal 
me nog vaak nagedragen worden. Je bleef inderdaad uit mijn buurt.  
Stafleden en assistenten neurologie in opleiding voor hun belangstelling en het 
wetenschappelijke klimaat. En Steven, Evelien en Jeldican voor de afleiding.  
Mijn buurman Tim Noyce voor het controleren van de steenkolen in mijn Engels.  
Lysbeth Zeinstra, mijn klasgenoot van de lagere school voor een prachtige omslag. 
Yvonne en Guido, Sandra, Ernst en andere buren van het Veenbergplein e.o. voor 
naar school v.v., oppassen en hardlopen. Er wordt soms gedroomd over grotere 
huizen met grotere tuinen, maar wat wonen we toch op een gezellig pleintje. 
Mijn paranimfen, Inge de Koning en Anne Rienstra. Inge, jij hield me keer op keer 
voor dat het bij promoveren aankomt op doorzetten. Zowel bij de planning van de 
metingen als de planning van de baby’s, bij het worstelen met de data en met het 
wasgoed, bij het accepteren van files en van reviews, bij het bedenken van 
discussies en van verjaardagspartijtjes. Ik wilde alles tegelijk en jij begreep dat als 
geen ander. Anne, wat ben ik blij met jou als collega. Veel te vroeg voor 
psychologen stap je in mijn auto en praten we over patiënten, onderzoek doen, (het 
uiterlijk van) dokters en psychologen, mijn kinderen en jouw vriendjes. Je 
relativerende opmerkingen en complimenten hebben me goed gedaan.  
Vrienden voor wijn, eten en gesprek. 
Mijn schoonouders Phia en Ad voor het oppassen bij ziekte, congressen en meer. 
Bouwe-Jan, Karien, Simon en Geja, Arnoud en Leontine, René en Marjoleine voor 
de gewaardeerde familieband. Bou, de geweldige broer die vrij nam om op de 
meiden te passen, mij heel vroeg naar Schiphol reed en vaak mijn fiets repareerde.  
Mam, het moest nogal eens op grimiet, en dat kan ik dankzij jou.  
Mijn mooie, lieve dochters Hannah, Bodil en Dagmar, ik vind het heerlijk om bij 
jullie te zijn, maar werken is ook leuk.  
Remko, omdat je de liefste, de slimste en de grappigste bent. En handig met power-
point. Als dat geen praktische intelligentie is.  
 


