
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Intensive care unit-acquired weakness: early diagnosis, symptomatology and
prognosis

Wieske, L.

Publication date
2014

Link to publication

Citation for published version (APA):
Wieske, L. (2014). Intensive care unit-acquired weakness: early diagnosis, symptomatology
and prognosis. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/intensive-care-unitacquired-weakness-early-diagnosis-symptomatology-and-prognosis(01dbce2a-3842-427a-bdde-8282251e25e7).html


161

&

ap
p

en
d

IC
es

DAnkwOORD
Bij de totstandkoming van dit proefschrift hebben velen een essentiële rol gespeeld. Hieronder 

wil ik een aantal van hen in het bijzonder bedanken.

Allereerst mijn co-promotor, dr. J. Horn. Beste Janneke, dank voor de begeleiding die je 

hebt geboden op zowat alle gebieden van mijn promotie. Planning, opzetten, organisatie, 

uitvoering, schrijven, presenteren, publiceren om er een aantal te noemen. Maar ook tips over 

het kopen van huizen, opera, rode wijn en waar je lekker kan eten. Ik heb veel bewondering 

voor de grote mate van vrijheid die je me hebt gegeven en voor je geduld met mijn eindeloze 

stroom aan proefballonnetjes en spaghetti plots. Je was een strenge bewaker van deadlines 

waardoor ik in net iets meer dan 4 jaar dit boekje ook daadwerkelijk klaar heb. Dank! Ik zal 

waarschijnlijk nog wel wat meer tijd nodig hebben om mijn voorliefde voor voegwoorden los 

te laten. Ik ga mijn best doen...

Dr. C. Verhamme. Beste Camiel, waar Janneke de grote lijn verdedigde was jij altijd aanwezig 

als kritisch tegenwicht om ook de kleine maar belangrijke details niet te vergeten. Ik heb veel 

respect voor het geduld en de precisie waarmee je hebt geholpen bij het bedenken, uitvoeren 

en opschrijven van de studies in dit proefschrift. Ik kon altijd laagdrempelig met je overleggen. 

Ook veel dank voor de hulp bij het regelen van mijn onderzoeksstage in Londen, dat was een 

fantastische tijd. Ik hoop dat ik de komende jaren nog veel van je mag leren over het EMG en 

wetenschappelijk onderzoek. 

Daarnaast wil ik ook mijn promotores van harte bedanken, prof. dr. I.N. van Schaik en prof. 

dr. M.J. Schultz. Beste Ivo, jij hebt mij geattendeerd op deze promotieplek toen wij beiden 

nog in het OLVG werkten. Ik heb daar maar kort over na moeten denken, mede door je 

enthousiasme. Gedurende het begin van mijn promotie heb je uitgebreid de tijd genomen om 

mij op het goede pad te zetten door een theoretisch kader te creëren en orde te scheppen in 

de chaos die ontstaat wanneer een beginnende promovendus zich gaat inlezen. Je hebt een 

uitgebreide kennis die veel verder reikt dan neurologie en wetenschappelijk onderzoek. Je 

bent eerlijk in je benadering waardoor het gelijk duidelijk is waar het over gaat. De komende 

jaren zullen we blijven samenwerken, in ieder geval in het kader van mijn opleiding tot 

neuroloog maar ik hoop ook in het onderzoek. 

Beste Marcus, na het einde van mijn keuze-coschap op de Intensive Care heb je me kort 

verteld dat wetenschappelijk onderzoek op de Intensive Care hartstikke leuk en ”sexy” is. Ik 

begreep toen nog niet helemaal wat je bedoelde. Nu denk ik beter te weten wat je bedoelt. 

Je hebt een buitengewoon talent voor het communiceren van wetenschappelijk onderzoek, 

iets waarvan ik het belang niet goed inzag in het begin. Als niet-neuroloog trad je vaak 

op als klankbord voor de algemene lezer: wat bedoel je nu precies? En, wat kan ik hier nu 

mee? Ik heb veel bewondering voor hoe je de onderzoeksafdeling met zo veel verschillende 

aandachtsgebieden combineert met klinisch werk en internationale activiteiten. Mede 

door jou ben ik overgestapt naar een Mac, al kan ik nog niet zo snel reageren op email en 

artikelen als jij.  
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I would to thank the other members of my doctoral committee for reviewing my thesis and 

attending the doctorate defence ceremony: prof. dr. M. de Visser, prof. dr. ir. M.J.A.M van 

Putten, prof. dr. D. van de Beek, prof. dr. A.R.J. Girbes, prof. dr. T. Sharshar and dr. G. Hermans. 

Alle patiënten die deel hebben genomen aan de studies wil ik van harte bedanken. Ook wil 

ik de familieleden bedanken die toestemming hebben gegeven. Ik bewonder dat jullie 

op een dergelijk moeilijk moment open stonden voor wetenschappelijk onderzoek. Deze 

onbaatzuchtige houding heeft mij vaak geïnspireerd. 

Esther Witteveen, mijn collega IC-zwakte onderzoeker: ik ben blij dat jij bent aangesloten bij 

de onderzoekslijn, nu 2 jaar geleden. De komende jaren ga jij nog een paar mooie, en hopelijke 

positieve, stukjes schrijven! Daniela Dettling-Inhenfeldt, mijn andere collega IC-zwakte 

onderzoeker: we zijn bijna tegelijkertijd begonnen met promoveren. Ik kon fulltime onderzoek 

doen maar jij moest dit combineren met klinisch werk als fysiotherapeute en een gezin. 

Desondanks was je altijd beschikbaar voor overleg en hebben we onze promoties goed op 

elkaar aan laten sluiten. Succes met het laatste gedeelte.

Mijn kamergenoten tijdens de eerste drie onderzoeksjaren: Sabrine Hemmes en Lieuwe Bos. Wij 

zijn alle drie zeer verschillend wat resulteerde in ongeschreven omgangsvormen waar wij ons 

perfect in konden vinden, maar wat voor buitenstaanders wel eens raar kon overkomen. Toen 

wij na drie jaar werden opgesplitst werd dat eens te meer duidelijk. Het voelt weer vertrouwd, 

dat ik jullie als paranimfen naast me heb.  

Mijn ex-kamergenoot en voorganger in een neuro-IC promotie: Aline Bouwes. Dank voor al je 

hulp en begeleiding en niet te vergeten de inclusies als ik weer eens op vakantie was. 

Collega onderzoekers op de Intensive Care en het LEICA: Roosmarijn van Hooijdonk, Laura 

Schouten, Marleen Straat, Pieter Roel Tuinman, Friso de Beer, Charlotte Beurskens, Djai van 

de Vondervoort, Ilse Kuipers, Gerie Glas, Gezina Oei, Hamid Aslami, Daniel Breevoord, Rianne 

Nederlof, Frank van Someren Gréve en Hemmik Leopold. Alle leden van het MARS team en 

met name Lonneke van Vught, Mischa Huson en Maryse Wiewel. Daarnaast natuurlijk ook 

alle anderen op de Intensive Care en het LEICA en in het bijzonder: Nicole Juffermans, Wim 

Lagrand, Erik Jan van Lieshout, Anne-Cornelie de Pont, Margreeth Vroom, Mark de Jong, 

Frederique Paulus, Jan Binnekade, Koen van der Sluijs, Jessica Hegeman, Anita Tuip-de Boer, 

Geartsje Jongsma, Mary-Anne Simons, Erica Brouwer, Tineke Winters en Annelou van der Veen. 

Ik wil alle betrokkenen van de afdeling Neurologie en Klinische Neurofysiologie bedanken en in 

het bijzonder Anneke van der Kooi en Harriet Kuil. Het “dagkliniek team” (Edo Richard, Mervyn 

Vergouwen, Ellen Smets en Jan Stam) wil ik bedanken voor het begeleiden van mijn eerste 

stappen in de wetenschap waardoor ik een promotie aandurfde. 
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Marike van der Schaaf wil ik bedanken voor alle follow-up besprekingen waar ik veel van 

geleerd heb. Axel Petzold: bedankt voor al het geduld, tips en begeleiding bij het opzetten en 

uitvoeren van de neurofilament ELISA. Robert Evers wil ik bedanken voor het verwerken van 

de huidbiopten. Frans Nollet wil ik bedanken voor het meewerken aan het onderzoek naar de 

lange-termijn gevolgen van IC-zwakte. 

Eva Kiszer, Dean Chan Pin Yin, Joyce Nabuurs, Richard Zieren en Fabian Lucassen: bedankt voor 

jullie inzet tijdens de wetenschappelijke stages. Door jullie te begeleiden heb ik veel geleerd en 

jullie hulp was belangrijk voor een aantal van mijn studies.   

Alle geneeskunde vrienden, waaronder: Irem, Kurdo, Tassili, Stijn, Friso en Karen. Op nog vele 

gezellige etentjes! Alle niet-geneeskunde vrienden: dank voor de broodnodige ontspanning, 

afleiding en relativering. De vriendengroep uit Utrecht en in het bijzonder de vrienden sinds 

lange tijd: Wouter, Bert, Mathieu, Jurgen, Lenneke en Daan.

Mijn ouders, zussen en Mattijs. Bedankt voor de interesse in al mijn studies, al was het niet 

bepaald lichte kost. Ook dank voor de tips en adviezen over de lay-out! Tijn en Jenthe, ooit zal 

ik jullie gaan vervelen met onderzoeksverhalen van vroeger.  

Lieve Marianne, een relatie hebben met een onderzoeker die op bepaalde momenten alleen 

nog kan denken over multivariabele modellen of panisch vastgekleefd zit aan de telefoon 

wanneer een artikel is afgewezen lijkt me niet altijd even makkelijk. Dank voor je geduld en 

begrip. Gelukkig kan je mij altijd weer laten lachen. Eén van de redenen waarom ik van je hou. 


