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Dankwoord

Graag wil ik iedereen bedanken die me geholpen en gesteund heeft bij het tot stand 

komen van dit proefschrift. Een aantal mensen in het bijzonder.

Allereerst dank aan de Nederlandse en Belgische M-D patiënten die bereid waren om 

heel wat kilometers af te leggen om deel te nemen aan een of meerdere onderzoeken in 

het AMC. Hiervoor was veel tijd en inzet nodig.

Jan Stam die mij tijdens mijn Belgische opleiding tot neuroloog aannam voor een jaar als 

AGNIO. Dit was het begin van de “Dutch experience”.  

Mijn promotor Rien Vermeulen die me ruimte heeft gegeven om dit onderzoek te doen.

Mijn copromotoren, Hans Speelman en Marina De Koning-Tijssen.

Hans, jij hebt me overtuigd om in het AMC te komen promoveren en de “Dutch experience” 

verder te zetten. We hebben samen de DYSPAS, een mooie RCT opgezet waarvan ik heel 

veel geleerd heb. Daarnaast heb ik mijn klinische kennis van bewegingsstoornissen en 

diepe hersenstimulatie door jou ontzettend uitgebreid. En niet te vergeten jouw “wijsheid 

des levens”.

Marina, jouw “hyperkinetisch” enthousiasme hebben me gedreven om ook in wat 

mindere periodes tijdens het promotietraject met nieuwe energie verder te “ploeteren”. 

Door jou kwam ik als alpha-type ook in contact met technische onderzoeken. Ik heb er 

veel van geleerd.

Het is ontzettend gezellig om nu een brug over de A2 te bouwen tussen de 

bewegingstoornissen van de VU en het AMC.

Alle mensen van het bewegingsstoornissenteam en het stereotaxieteam van het AMC, 

dank voor alle leuke momenten, ook tijdens de OK’s.

De dames van het onderzoeksbureau, in het bijzonder Anick Gorissen en Nadine Fleitour, 

die zorgden voor de strakke logistieke organisatie. Anick, het was ook vooral gezellig om 

te “brainstormen” over de nieuwste hippe tenten in Amsterdam.

Miranda Postma en Laura Daeter, dank voor het opvangen van de “gestimuleerde” 

dystoniepatiënten tijdens mijn afwezigheid. Veel succes met jullie nieuwe baan.

Lo Bour, met wie ik ondanks het af en toe optreden van enorme kortsluiting, heel prettig 

heb samengewerkt. Het heeft geleid tot een aantal mooie publicaties.
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Johan van der Meer en Thijs Boeree, de redders in nood voor PC-aangelegenheden.

Collega’s van het AMC en de VU, dank voor de wetenschappelijke en niet te vergeten de 

iets minder wetenschappelijke steun na een dag hard werken.  

Collega’s neurologen uit Brugge, merci voor de steun die ik van jullie mocht ontvangen 

voor de keuze in mijn carrière. Tijdens de korte periode die ik in Sint-Jan doorbracht, heb 

ik het zeer naar mijn zin gehad. 

Henk Berendse, mijn naaste collega in het VUmc, het blijft erg prettig om met jou samen 

te werken. We gaan samen iets moois maken van de afdeling bewegingsstoornissen in 

de VU.

Mignon Gerrits, Barbera van Harten en Richard Beukers, naast collega’s zijn jullie ook 

echt gezellig en we hebben de afgelopen jaren heel wat afgelachen.

Jeroen Leclercq, dank voor het ontwerpen van de omslag en ook alvast voor het 

fotograferen op 26 september.

Mijn paranimfen, Ingeborg van Meekeren en Evelien Lemstra,

allebei geboren in het Hoge Noorden en toch zo ontzettend “bourgondisch”. Het kon 

niet anders dan een enorme klik worden tussen ons.

Chris van der Linden,

jouw passie voor bewegingsstoornissen heeft ertoe bijgedragen dat ik aan dit 

promotietraject begon. Daarnaast hebben we ook een aantal jaren goed met elkaar 

vertoefd.

Lieve vrienden uit het verre Zuiden, 

de afgelopen jaren hebben jullie het moeten doen met blitzbezoeken van de vliegende 

Belgische. Het wordt tijd voor een leuk feestje. We gaan er “eentje pakken” in 

Amsterdam.

Lieve ouders, eindelijk is het zover, het boekje van jullie “enfant terrible” is af. Door jullie 

niet aflatende steun tijdens mijn bezoeken aan de thuishaven in goede en mindere goede 

stemming lijkt het allemaal te gaan lukken. Vader, jouw nuchtere benadering van het 

leven is een grote leidraad voor mij. Moeder, jouw warmte en opbeurende gesprekken 

waren hierbij onontbeerlijk en complementair. Zusje Ann, met je gezinnetje laat je me 

telkens opnieuw zien dat er ook nog iets anders is dan “wetenschap bedrijven”.
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