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Dankwoord d 

Ditt proefschrift is tot stand gekomen dankzij de inzet en hulp van vele personen. 
Aangezienn het onderzoek dat aanleiding was tot dit proefschrift, werd opgezet en 
uitgevoerdd in 1994 en 1995 en nu in 2000 tot een finale is gekomen, is de kans erg 
groott dat ik sommigen ten onrechte niet met name heb genoemd in de volgende 
opsommingg van belangrijke steunpilaren. 

Daarom: : 
All ee familieleden, vrienden, collega's, medeonderzoekers, laboranten, secretariële 
medewerkers,, verpleegkundigen, mede cubicle bewoners en overigen die, mij in de 
loopp der jaren praktisch hebben bijgestaan, mij moreel en lijfelij k hebben onder-
steund,, de kinderen hebben opgevangen, mij moed hebben ingepraat, koffie heb-
benn gehaald, patiënten hebben overgenomen, statistisch hebben ondersteund, 
brievenn hebben getypt, databases hebben gebouwd, tabellen hebben gemaakt, 
EMG'ss voor mij hebben verricht, taalfouten hebben verwijderd, Reference Manager 
hebbenn vervloekt, de kinderen uit de creche gehaald, DNA werk hebben verricht, 
bierr hebben gedronken, spierweefsel hebben ingeleverd, hebben meegedacht, het 
onderzoeksbestaann hebben gerelativeerd, dynamometrisch werden getest, gegevens 
hebbenn afgestaan, artikelen kritisch hebben gelezen, wil ik hierbij ten zeerste be-
dankenn voor alle gevraagde en ongevraagde maar altijd zeer gewaardeerde hulp. 

Maarr vooral: 
Mariannee de Visser (bedenker, begeleider en stimulator van het project. Bedankt 
voorr al het vertrouwen, het enthousiasme, alle leermomenten, taalkundige onder-
steuning,, scherpe analyses, etc), 
Bertt Bakker (mede project bedenker en begeleider, al het DNA werk, de gastvrij-
heid,, het meedelen in de kennis van je wereldberoemde afdeling), 
Iekee Ginjaar (mede bedenker en begeleider van het project en enorme stimulans. 
Bedanktt voor het vele werk dat je verzet hebt, van begin tot het einde, niet alleen 
tenn aanzien van de biopten), 
Arthurr Wilde en Poll van der Wouw (beoordelen van heel veel echocardiografieën 
enn ECG's, kritisch enthousiaste bijdragen), 
Willemm de Voogt (Alle Becker patiënten voor het onderzoek onderzocht), 
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Ellyy Ippel, Jan Oosterwijk, Danielle Majoor-Krakauer, Nico Leschot, Ton van 
Essen,, Han Brunner (opsporing en inclusie van draagsters, kritische beschouwing 
vann de artikelen), 
Hennyy van Straalen (bewerking van alle spierbiopten), 
Annettee Brauns en Jim Vleugels (verrichten van alle echocardiografieën), 
Jann Stam en Bram Ongerboer de Visser (de tijd die ik tijdens de opleiding neurolo-
giee en KNF aan mijn promotie heb kunnen besteden), 
Majidd Aramideh (veel humor, relativering en financiën), 
Mij nn ouders (eindeloos 'bezegeld' vertrouwen). 

Enn boven alles: 
Lievee Els (liefde van mijn leven en belangrijkste steun, door dik en dun). 
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