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DANKWOORD 

Achteraf bezien is het al bijna 10 jaar geleden dat ik een begin maakte met dit proef
schrift. Toen kon het plan om een arts-assistent neurologie aan te nemen speciaal voor 
de AIDS afdeling worden gerealiseerd dankzij de inspanningen wan professor dr Sven 
Danner en professor dr Joep Lange. Zo kwam ik terecht op een heel byzondere afdeling. 
De inzet voor de patiëntenzorg was groot, de verpleging uiterst betrokken, de patiënten 
memorabel, en er was zeer veel enthousiasme woor het doen van onderzoek. De consulta
tieve neurologie is zo mijn entree tot de neurologie geweest. In die eerste jaren op de 
AIDS afdeling heb ik mijn eerste artikelen geschreven op het gebied wan neuro-AIDS. 
Bij het schrijven hiervan heb ik meteen kennis gemaakt met de expertise en kritische 
geest van professor Joep Lange: zelfs artikelen die al gezien waren door alle auteurs 
bleken toch alt i jd weer zowel inhoudelijk als taalkundig te kunnen worden verbeterd. I k 
heb meteen de Schri j f- en Leestekenwijzer gekocht. Ondanks een te verwachten leer
proces, was het bij het laatste hoofdstuk van dit proefschrift niet veel anders 

Hoewel ik steeds had gedacht dat ik, als ik een opleidingsplaats neurologie zou krijgen, 
onderzoek zou kunnen blijven doen op de AIDS afdeling, werd hierover anders besloten. 
Een half jaar voordat ik mijn opleidingsplaats kreeg, stapte ik over naar de Nederlandse 
Bacteriële Meningitis Trial. Het onderzoek leek me aanvankelijk erg boeiend, maar de 
instroom wan patiënten verliep traag. Te traag. En na het t i jdel i jk stopzetten van de tr ial 
in 1996 was het vrijwel onmogelijk dat deze nog binnen de duur van mijn opleiding af 
zou komen. Na een veelbewogen zomer '97 gooide de AIDS afdeling in de persoon wan 
professor Joep Lange een reddingsboei uit. Ik kon verder gaan met mijn onderzoek op 
het gebied van neuro-AIDS. Sindsdien heb ik met hulp wan velen nog een aantal artikelen 
kunnen schrijven. Het proefschrift vormt een compilatie wan artikelen geschreven in de 
eerste periode (1991-1993) en de laatste (1997-2000). 

Een aantal mensen wil ik graag speciaal bedanken. 

Allereerst Jet Gisolf, dr Norbert Foudraine, dr Jan Prins, en dr Suzanne Jurriaans die 
bereid waren to t samenwerking in de periode 1997-2000, en zo de totstandkoming wan 
dit proefschrift mede mogelijk hebben gemaakt. Rianne Esselink, die als afstudeerstage 
koos voor neuro-AIDS, en '\n het kader hiervan heeft geholpen met hoofdstuk 8. Dr 
Richard Hoetelmans, dr David Burger, en Professor dr Jos Beijnen zonder wie hoofdstuk 
1 niet geschreven had kunnen worden. De inbreng wan Richard Hoetelmans was daarnaast 
zeer groot voor hoofdstuk 3. Verder wil ik noemen dr Peter Reiss die voorstelde om 
de patiënt uit hoofdstuk 7 'op te schrijven', dr Gerrit Jan Weverling die waardevolle 
bijdragen heeft geleverd aan de statistiek, dr Tom wan der Poll voor zijn bijdrage aan 
hoofdstuk 4 en Jeanette de Bruijn voor het bereikbaar houden wan mijn promotor. 

Mijn dank gaat ook uit naar mijn collega's dr Anneke wan der Kooi en dr Ton Lensing en 
mijn opleider klinische neurofysiologie Professor dr Bram Ongerboer de Visser die me 
op een belangrijk moment hebben gesteund, en naar Professor dr Jan Stam, onder wiens 
leiding ik neuroloog ben geworden en die me gebruik liet maken wan drie maanden 'W' 
periode in 1998. 

Professor dr Swen Danner, die een arts-assistentschap neuro-AIDS mogelijk maakte, en 
me heeft laten 'aanhaken' bij de Prometheus studie. 

Professor dr Joep Lange, die bereid was om mijn promotor te worden, waarvoor ik hem 
zeer erkentelijk ben, en van wiens inhoudelijke commentaar en adviezen ik alti jd dank-
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baar gebruik heb gemaakt. Het werkt heel prettig om een inspirerende promotor te 
hebben die bovendien zo goed op de hoogte is van alles wat er al gepubliceerd is, en bin
nenkort gepubliceerd gaat worden. 

Dr Peter Portegies, die mijn brief uit de stapel trok toen hij een arts-assistent zocht 
voor de AIDS-afdeling, me een groot deel van de (HIV-1 gerelateerde) neurologie heeft 
bijgebracht, en als co-promotor een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan dit proef
schrif t . 

Mijn paranimfen Albert-Jan Enting en Sheila Karwal wil ik bedanken voor de bemoedi
gende woorden op de juiste momenten. Als laatste wil ik mijn ouders bedanken, die me 
al die jaren hebben gesteund, en ondanks de afstand op vele momenten praktische hulp 
hebben geboden. 

Roelien 
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