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191Dankwoord

dankWoord (samenvattinG)

Mijn grote waardering gaat uit naar alle patiënten die hebben meegewerkt aan de hier 
beschreven studies. In het bijzonder de families verdienen een pluim. Ik beloof dat er 
in de toekomst nog veel goed onderzoek zal worden verricht met jullie gegevens.

Zonder slimme, uitdagende of behulpzame collegae en vrienden komt er van 
onderzoeken niets en bovendien geen letter op papier. Allen hartelijk dank.

Promotores, Marina de Koning-Tijssen, zowel dagelijks begeleider als supervisor, 
met doelgerichtheid, humor en fast-forwarden heb je mijn promotietijd een zeer leer-
zame en leuke tijd weten te maken. Hartelijk dank voor je goede begeleiding. Frank 
Baas, je aanwijzingen, soms kritisch en met een vriendschappelijk schouderduw, 
waardeerde ik bijzonder. Ik heb veel van je werkwijze en kennis opgestoken.

Highly esteemed opponents, Dear professors Warner, Peul, Heutink, Zwinder-
man, Hennekam and Speelman: many thanks for your valuable time. I look forward 
to our discussion.

Mijn dank aan alle co-auteurs, in het bijzonder Katja Ritz (Dankeschön!), Hans 
Speelman, Patrizia Rizzu, Hans Koelman, Fiorella Contarino, Rob de Bie en  studentjes 
Hamid Jalalzadeh, Thom Klapwijk, Marlot Kallen en Eren Yildirim. Dear Ekaterina 
Rogaeva, thanks for guiding me into the terrible chaos of genetics. Life is good.. 
Kamergenoten Joost Raaphorst en Doenja Westhoff: het was leuk, het was een feestje.

Marc Pleizier: “ je bent gezien en niet onopgemerkt gebleven...”
Artsen, verpleegkundigen en secretaressen van de Neurologie AMC: dank voor de 

gastvrijheid, klinische lessen en goede zeilweekendjes.
Medewerkers van de Klinische Neurofysiologie, AMC: jullie vriendschappelijk-

heid is ongeevenaard, kom snel weer langs voor een kop koffie.
Laboranten en onderzoekers van de afdeling Genoom analyse AMC: mijn eerste 

stappen in het lab werden (terecht) met argusogen gevolgd. Hartelijk dank voor de 
steun die volgde.

Dank aan de AMC Graduate School voor het toekennen van een scholarship. Ko de 
Kok bedankt voor de fraaie tekeningen.

Neurochirurgen en collega assistenten LUMC/MCH, we hebben het mooiste 
beroep op aarde. Ik ben blij dat ik dit vak in het Leidse/Haagse mag leren. De optica 
verbiedt focus op twee punten. Na afronding van dit manuscript ga ik me daar maar 
eens aan houden.

Paranimfen Huub van den Hombergh en Joep de Bruijne, jullie representeren. In 
oude tijden moesten jullie vechten, nu is het slechts de tijd uitzitten. Goed dat jullie 
er zijn.

Zeer gewaardeerde vrienden,
Lieve ouders, zussen, zwager, nichtjes, neef
en Anne,
Het is al laat, maar af is het.. 
Zonder jullie bereik ik niets, met jullie heb ik alles.
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