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DANKWOORD
Voor de vele mensen die – met mijn lichte ADD-trekken in het achterhoofd – met opge-

trokken wenkbrauw dit afgemaakte proefschrift lezen: het was er niet gekomen zonder de 

hulp van velen. Het is moeilijk om recht te doen aan alle mensen die mij geholpen hebben 

tijdens deze lange, spannende en soms ook verwonderlijke reis. Ik zal mijn best doen. 

Allereerst gaat mijn dank uit naar alle patiënten die hebben deelgenomen aan de SMART-

studie en de 7-MILES-studie. Zonder hen was dit proefschrift er niet geweest.

Mijn promotoren Rien Vermeulen en Yolanda van der Graaf en mijn copromotoren Paul 

Nederkoorn en Mirjam Geerlings. Geheel parallel aan mijn eigen medische carrière, waren 

jullie mijn Amsterdam-Utrecht connection.

Beste Rien, jij bracht Paul en mij via de pathologie op het pad van cerebral small vessel 

disease. De pathologie is niet in dit boekje gekomen, maar het onderwerp leverde genoeg 

vragen op die beantwoord moesten worden. Je bent een van de meest integere mensen 

die ik ken. Ik kijk uit naar de eindresultaten van het FIT-onderzoek!

Beste Yolanda, jij kon als geen ander de vinger op de gevoelige plek leggen als er weer een 

ingewikkelde analyse uit het cohort voorbij kwam. Je schroomde dan ook niet om me soms 

het vuur aan de schenen leggen, alhoewel ik het meest gezweet heb bij je herhaaldelijke 

pogingen om via mij het privéleven van Paul uit te pluizen. Dank voor de gesprekken 

waarbij de wetenschap niet als enige onderwerp voorbij kwam.

Beste Paul, je eerste promovendus! Een promotie is een proeve van wetenschappelijke 

bekwaamheid voor de promovendus, maar ik denk dat ik met mijn enigszins (…) eigen-

wijze en tegendraadse persoonlijkheid ook jouw proeve van bekwaamheid als copromotor 

ben geweest. Dank voor al het geduld en je ongebreidelde enthousiasme om aan ons 

7T-avontuur in Utrecht te beginnen. 

Beste Mirjam, ik ben benieuwd of je je in eerste instantie niet hebt afgevraagd wat voor 

een kereltje je had binnengehaald in het Julius toen ik gedurende 6 maanden tijdens mijn 

keuzejaar bij jullie kwam werken. Dank voor de discussies, de gezelligheid en de vrijheid 

die je me hebt gegeven om mijn onderzoeksvragen in het SMART-cohort te beantwoorden. 

Ik hoop dat het niet de laatste keer is geweest.

Mandy, één van jouw stukken was mijn allereerste kennismaking met het SMART-cohort. 

Dank voor je uitleg en je geduld terwijl je mij instrueerde over de ins en outs van het 

SMART-cohort.
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Anja, je hield met je VPN-sleutel vanuit de verste uithoeken van de wereld altijd de nieuwe 

lacunaire infarcten in het oog.

Wilma, bewonderenswaardig vind ik je enthousiasme en toegankelijkheid en dankzij jou 

zijn er verschillende patiënten vanuit het Sint Antonius geïncludeerd in de 7-MILES-studie.

Theo en Anne, dank voor de koffierijke sessie om alle scans uit het SMART-cohort opnieuw 

te scoren. Het ene lacunaire infarct is inderdaad het andere niet…

Hadassa, aan jouw promotiesnelheid kan ik niet tippen, maar gelukkig hebben we samen 

een artikel geproduceerd!

Alle mensen van het ISI, maar in het bijzonder Koen Vincken, Jaco Zwanenburg en Fredy 

Visser. Koen, ik vond mezelf best wel ok met computers, totdat ik een aantal keren met 

jou had gesproken over de KNN-segmentatie. Jaco en Fredy, dank voor jullie hulp bij alle 

7T-zaken aan een technische analfabeet die er thuis een half uur over doet om een lampje 

te verwisselen.

Prof. dr. Stam, beste Jan, ik beschouw het als een voorrecht dat ik door jou (en Rien) ben 

opgeleid. We delen een ‘lichte’ aversie tegen autoriteit en allerlei regeltjes. Dankzij jouw 

inspanningen is de neurologische opleiding in het AMC nog steeds een klinisch vak. Jij 

bent de enige die het voor elkaar heeft gekregen dat ik op geselecteerde (medische) 

momenten kort van stof ben. 

Ook mijn andere opleiders, Hans Koelman, Peter Portegies, Selma Tromp, ik heb bij jullie 

allen een fantastische en waardevolle tijd gehad. Ik kreeg van jullie alle ruimte om aan mijn 

onderzoek te kunnen werken.

Alle leden van de leescommissie wil ik hartelijk danken voor de bereidheid om het manus-

cript te beoordelen. Ik verheug me op een levendige discussie.

Alle arts-assistenten uit het AMC! Dankzij jullie is mijn opleidingstijd geweldig geweest. 

Ik ben nog geen jaar weg en ik mis jullie, de zeilweekends, de kapiteinsvrouw met de he-

reditaire spastische paraparese, “dansen” in twijfelachtige disco’s, borrels binnen/buiten 

de Ysbreeker, de vogelnestjes en achtjes op de Babinski en de soms escalerende oplei-

dingsetentjes. Daarnaast natuurlijk in het bijzonder de vaatclub:  Koen, Nyika, Jonathan, 

Irem, Willeke, Jan-Dirk, Yvonne, Arthur, Hanneke en last but not least Sanne. Ongelooflijk 

dat zoveel mensen op 8 m2 hebben kunnen werken; gelukkig was er altijd onze werkende 

airco. Dank voor de ontwerp-je-logo-sessies, de voetbalpools, de lessen in onderhande-

ling over hypotheekrentes, de helikoptergevechten, de vele biertjes en mucho vino rosso 

op de congressen, het surfen en eh, de wetenschap natuurlijk. Sanne, pannenkoek, als we 
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uiteindelijk mislukken als neuroloog kunnen we altijd aan de slag als matig theaterduo. 

Door jullie vind ik het jammer dat het onderzoek maar 6 jaar heeft geduurd!

Mijn tijdelijke onderzoekscollega’s uit kamer 1/5/VCI/CVZ? Ik ben blij dat jullie mij als vreem-

deling een tijdje in jullie midden hebben geduld, ondanks mijn neiging tot een praatje. 

Ik hoop dat ik niet in een toekomstig ondankswoord ga voorkomen. Susanne en Willem, 

dank voor de intro Mevislab voor Dummies. Manon, Matthijs en Sophie, dank voor al het 

regelwerk met patiënten voor de 7-MILES in de periode dat ik nog niet in Utrecht werkte. 

Dank voor de Corona’s; ik keek in eerste instantie niet erg uit naar de VASCOG, maar ik had 

het niet willen missen.

Mijn paranimfen. Hanneke, al bij ons eerste gezamenlijke uitje heb ik geleerd dat je een 

Brabantse nooit moet uitnodigen om shooters te drinken. Ik ben heel erg blij dat je op de 

dag van mijn promotie achter me kan staan en ik je mijn vriendin mag noemen. Je bent 

bijzonderder dan je denkt. 15-16-17 augustus staat al in de agenda.

Simon, wat ben ik blij dat je er bent, man! Sinds het begin van onze geneeskundestudie 

weten we precies wat we aan elkaar hebben. Voor mij ben je een constante factor en zeker 

het laatste turbulente half jaar heb je maar weer laten zien dat ik altijd op je kan bouwen 

als ik mezelf op allerlei vlakken weer voorbijloop.

Er is nog een leven buiten het werk en proefschrift: JC Claymore, al meer dan 15 jaar is het 

relativerende vermogen van onze etentjes zeer welkom! Op naar het 4e lustrum.

Alle andere vrienden en vriendinnen die niet in de context van dit boekje genoemd zijn: 

you know who you are!

Bram en Dinie, dank voor jullie warmte en niet aflatende trouw. Jullie zijn er altijd om bij 

te springen waar & wanneer het mogelijk is. 

Lieve pap, wat is het jammer dat je dit boekje niet meer kan zien. Ik weet zeker dat je trots 

was geweest. Vanaf het eerste moment dat je me meenam naar het Nint, tot ons laatste 

moment waarop we samen naar Beethoven luisterden: jij was de grondlegger van mijn 

brede en steeds maar uitdijende nieuwsgierigheid en interesse. Stiekem was je een grotere 

romanticus dan je durfde toe te geven. Ik mis je elke dag.

Lieve mam, dat je diep van binnen een ijzersterke vrouw was, wist ik natuurlijk allang, maar 

ik ben er ongelooflijk trots op wat je de afgelopen jaren voor elkaar hebt gebokst. Ik had 

hier niet kunnen staan zonder jouw onvoorwaardelijke liefde en steun en het doet me goed 

dat een keer te kunnen uitspreken.



Chapter 12

214

Dankwoord

Ilse en Nicole, lieve zussen, dank voor al het geduld en voor al die keren dat er weer eens 

iets op een ander moment of datum geregeld moest worden omdat “Raoul nog iets moet 

doen aan zijn proefschrift”. Alsof jullie het niet druk hebben.

Liefste Esther, desert sunrise, wat moet ik zeggen. Jij was de 5e Beatle van dit proefschrift, 

een schaduwpromotor met het scherpste commentaar en de hoogste lof. Ik ben er trots 

op dat ook in mijn proefschrift er een artikel van onze hand staat. Ik verwonder mij er elke 

dag over dat je het al zolang met me uithoudt; ik verdien je niet, maar blijkbaar zie jij toch 

iets in mij. Je laat me geloven dat ik een beter iemand ben dan ik denk. Ik ken geen sterkere 

en lievere vrouw dan jij. Wij samen = thuis, schreef je al enkele jaren terug. Het wij samen 

is inmiddels wat gegroeid.

Koen & Joris, mijn kleine draak & lachende aap! Ik kan het soms nog steeds niet geloven dat 

ik papa ben van twee geweldige, stoere en lieve ventjes. “One of the hardest things in life 

is having words in your heart that you can’t utter” heeft iemand ooit gezegd, en zo is het 

maar net. Dus zeg ik maar niets en gaan we spelen, stoeien en knuffelen. Ik heb er zin in!




