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DANKWOORD
Het is al vaak gezegd, maar het is zo waar: een proefschrift schrijf je niet alleen. De 
afgelopen jaren zijn er veel mensen geweest die direct of indirect hebben geholpen. 
Een aantal daarvan wil ik hier graag persoonlijk bedanken. 

De patiënten en gezonde controles die hebben meegewerkt aan de studies die hebben 
bijgedragen aan dit proefschrift. Ik heb een hele hoop van jullie gevraagd: uren 
stilliggen in een scanner met pijn in hoofd en nek, meerdere bezoeken, boeken vol met 
vragenlijsten en bloedafnames. Dank voor al jullie inspanningen. Ik hoop voor jullie dat 
er de komende jaren meer duidelijkheid komt over de oorzaak van dystonie en een 
betere behandeling, maar bovenal hoop ik dat er meer begrip komt voor jullie in de 
maatschappij. 
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de afgelopen jaren, maar wat ik het meest meeneem is het goed kijken en luisteren naar 
patiënten. 

Beste Jan, al snel na de eerste ontmoeting met Marina werd duidelijk dat we een 
gezamenlijk plan met de nucleaire geneeskunde op gingen zetten en leerde ik ook jou 
kennen. Ik wil je vooral bedanken voor jouw eindeloze geduld met mij als echte klinische 
dokter, die af en toe toch behoorlijk wat moeite had met alle technische aspecten van 
de NeuroFocus en de berekeningen aan de resultaten. 

De leden van de leescommissie, prof. Roos, prof. Reneman, prof. Dierckx, prof. van den 
Heuvel, dr. Boon en dr. Koelman, wil ik hartelijk danken voor het beoordelen van mijn 
manuscript en voor de ongetwijfeld interessante discussie tijdens de verdediging. 

Beste medewerkers van de afdeling Nucleaire, bedankt voor de gastvrijheid op jullie 
afdeling en alle hulp met het onderzoek. In het bijzonder veel dank aan Malti voor het 
inplannen van de patiënten op soms onmogelijke tijdstippen, Bastiaan voor de hulp bij 
de “kuren” van de NeuroFocus, ook soms telefonisch in de avonduren, en Kora voor de 
hulp met de figuren voor de artikelen. 

Het werd al snel duidelijk dat het ons niet ging lukken om voldoende patiënten te 
includeren in het AMC, waarna we contact hebben opgenomen met andere ziekenhuizen 
met een botuline behandelpoli. Majid Aramideh, Henriette Bienfait, Agnita Boon, Jeroen 
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Brans, Edo Hoogerwaard, Ad Hovestadt, Daan Kamphuis en Alexander Munts, bedankt 
voor jullie hulp met het includeren van de patiënten en voor de gastvrijheid in jullie 
ziekenhuizen. 

Toen de data-verzameling klaar was, hadden we honderden uren aan video-opnames 
die gescoord moesten worden. Catherine, Joke, Yasmine, Hans K., Hans S., Sandra 
en Marenka, dank jullie wel voor al het werk dat jullie hebben verzet. Het was een 
monsterklus! Matej, thank you so much for your assistance with scoring all the patient 
videos. 

Ivo van Schaik, Yvo Roos en Hans Koelman, bedankt voor de goede en fijne opleiding 
tot neuroloog in het AMC. 

Mede-assistenten, bedankt voor alle gezelligheid tijdens de opleiding. Sandra, dank 
je wel voor de lol tijdens congressen. Suzanne, ik ben heel blij met jou als mede-
assistentenvertegenwoordiger. Gedeelde smart is halve smart, toch? Willeke, jij bent het 
gezelligste kamergenootje tijdens opleidingsdagen en Biemond cursussen. 

Alle medebewoners van H2-235 de afgelopen jaren, jullie zijn met teveel om allemaal 
op te noemen! Bedankt voor de gezelligheid en praatgroepjes om de moeilijkheden en 
successen van onze onderzoeken te bespreken. 

Ik ben heel blij met een grote groep (grotendeels) niet-medische vrienden. Dank jullie 
wel voor de belangstelling en de afleiding tijdens dit lange traject. Jullie zullen de 
verdediging misschien niet volledig begrijpen, maar ik weet dat ik tijdens de borrel op 
jullie kan rekenen. 

Lieve Linda, we zijn al heel lang vriendinnen. Ik vond het zo jammer dat ik niet bij de 
verdediging van jouw proefschrift kon zijn, maar ik ben nu extra blij dat je op deze 
bijzondere dag naast me wil staan als mijn paranimf. 

Ron en Marianne, ik heb me vanaf de eerste dag welkom gevoeld in jullie huis en gezin 
en had me geen betere schoonouders kunnen wensen. Emil, Ilonka, Danny, Sigrid en 
Jason, dank jullie wel dat ik jullie familie mag noemen. 

Lieve Michiel, we zijn allebei iets totaal anders gaan doen na de middelbare school en 
we hebben soms van elkaar geen idee wat de ander nou precies doet. Ik ben heel trots 
op wat je allemaal in korte tijd bereikt hebt met je eigen bedrijf en ik ben heel blij dat je 
naast me staat bij de verdediging van mijn boekje. 
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Lieve oma, wat ben ik blij dat je er bij bent op de dag dat ik mijn proefschrift verdedig. 
Het boekje is nu eindelijk klaar! 

Lieve pap en mam, jullie hebben me altijd in alles gesteund. Ik kan nog steeds altijd op 
jullie rekenen, of het nu een luisterend oor of een extra oppasdagje is. Dank jullie wel 
voor alles. 

Lieve Tamar, het is niet altijd makkelijk om als niet-medicus met een dokter in een 
huis te wonen en een gezin te runnen. Ik ben regelmatig later thuis of eerder weg dan 
aangekondigd en heb thuis ook altijd nog van alles te doen. Toch heb ik je nog nooit 
horen klagen. Hopelijk wordt het na het afronden van mijn proefschrift en jouw studie 
weer wat rustiger en kunnen we weer wat vaker leuke dingen doen samen. 

Lieve Vera, jij bent ons zonnetje! Jouw lach, verhalen en zelfverzonnen liedjes weten 
altijd weer een lach op mijn gezicht te toveren. Nu dit boekje klaar is, gaan we nog meer 
samen lachen!
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