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9.4 Dankwoord

Het is klaar! Ik zou graag een aantal mensen willen bedanken die belangrijk zijn
geweest in de afgelopen jaren voor de totstandkoming van dit proefschrift.

Allereerst wil ik alle M-D patiënten bedanken voor de bereidwilligheid om mee te
doen aan de vele onderzoeken, zowel van mij als van mijn collega-promovendi in de
bewegingsstoornissengroep. Verder ook dank aan alle proefpersonen die als controle
of als pilot-proefpersoon hebben meegedaan. Zonder jullie zou het niet gelukt zijn.

Ik wil graag als Prof. Marina de Koning en Dr. ir. L.J. Bour bedanken voor het
geven van de gelegenheid om een promotietraject af te leggen. Prof. Kees Grimber-
gen, dank voor je vele adviezen en het feit dat je vanuit de fysica mijn promotor wilde
zijn. Dr. ir. Aart Nederveen, veel dank omdat je liet zien hoe een ‘koers’ kon uitzetten.

Mijn aanspreekpunten, Pieter, Sahan, Marie-José, Thijs, Michele, Ruth, dank voor
al jullie goede raad de afgelopen jaren. Zonder jullie zou ik een aantal keren flink vast
zijn gelopen en het een stuk minder leuk zijn geweest.

Ik wil graag de mensen van de KNF bedanken: Jannie, Erik, Leo, José, Stefanie,
Shirley, Edwin, Thijs, Odette, Edwin, Marijke, Dwar, Gerard, Netty, Marjan, Claudia,
voor alle keren dat ik met jullie ging mee eten en de uitjes, en natuurlijk ook voor
alle keren dat toen ik metingen deed op de KNF altijd op jullie hulp kon rekenen. De
nieuwe lichting, Sharifi, Yasmine, Arthur, Bas, Joost, Rense wens ik succes met het
afronden, in afwezigheid van Marina. Fleur en Hans, dank voor de klinische adviezen.
Meike, Anne, Mirjam, zonder jullie zou het ook een stuk minder leuk zijn geweest.
Dwar, ik weet dat je het graag had willen meemaken, maar het heeft niet zo mogen
zijn. Dank dat je er was en sterkte aan je familie.

Van de mensen van Z0 wil ik graag Sandra, Raschel, Ruud en Giel bedanken voor
de MRI scanner instructies. Ook dank aan Paul, Matthan en Joena en Dennis voor
de fijne samenwerking. Verder was het altijd leuk om mee te drinken op woensdag
of vrijdag met Marieke, Pim, Martijn, Wouter, Bram, Andre, Martin, Tanja, Dennis,
Anne-Marije en vele anderen.

Van de mensen op het NIN wil ik graag Prof. Eus van Someren bedanken voor
het geven van de mogelijkheid om bij zijn groep een jaar onderzoek te doen in zijn
groep. Jennifer, met jou heb ik dat jaar heel leuk samengewerkt (gesynched) en dat
vond ik ook heel goed gaan. Ik hoop dit in de toekomst meer te doen! Diederick en
German, you were “perfectly acceptable” room-mates, it was a pleasure working with
you and I learned a lot. Ysbrand, Bart, Nico, Wisse, Giovanni, Yvon, Filipo, Frank,
Kuba, Rebecca, Hidde, Sarah, Ilse, Yoshi, Anne, Kim, Katarina, Regina, Carlyn en
Carlos. Dank jullie wel voor de gezelligheid tijdens de vele uitstapjes!

From the CANLAB I would like to thank Dr. Martin Walter for the opportunity to do
a postdoc in his group in Magdeburg. Thanks also go to Julia Noack, for helping me
with everything while settling in, without you I would not have managed. To Marie-
José, also thanks for introducing me to this lab. To all the other members of lab, and
I look forward to working with you all.

Gelukkig heb ik een paar goede vrienden opgedaan zonder wie ik het waarschi-
jnlijk niet gered zou hebben. Sahan, jij laat zien dat het mogelijk is om dingen toch
gedaan gedaan te krijgen. Pieter jouw vele goed adviezen hebben altijd veel voor me
betekend. Ruth, je hebt me enorm geholpen om de moed er in te houden. Mevrouw
Oosterveld, bedankt dat ik muziek kan maken, dat heeft heel veel betekend. Tessa,
Ron, Esmee, Ricardo en Loes, dank voor de gastvrijheid waarmee jullie me hebben
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ontvangen, ook na de bijlessen! Koen, Arjan, Daniel, Menno, Arjan H.: Het is altijd
gezellig om af te spreken, het was altijd een prima afwisseling tijdens mijn studie en
ook later tijdens mijn promotie. Fleur Z, jammer dat je niet basketball coach wilde
worden, en ik hoop wel dat je jouw promotie snel weet af te ronden. Michele, Inge,
Turi, het is voor mij waardevol dat ik jullie ken en dat we altijd op de bonnefooi kun-
nen afspreken. Mirjam, leuk dat ik je heb leren kennen en ik wens je veel succes toe
tijdens jouw promotie.

Beste Marie-José en Pieter, hartelijk dank dat jullie me tijdens de verdediging
willlen bijstaan. MJ, toen we beide net begonnen met fMRI in het AMC hebben we
wat afgelachen in het kleine beschrijfkamertje samen met Aart en Matthan. Ik hoop
dat we dit weer zullen voortzetten in Duitsland. Beste Pieter, ik ken jou en Sahan al
heel lang en ik hoop dat we elkaar nog vaak blijven opzoeken.

Dora, Peter, Ronald, jullie staan altijd voor me klaar. Ik prijs mij gelukkig dat ik
twee broers en een moeder heb en dat we elkaar nog zo vaak zien.




