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Dankwoord d 

Zoalss zo vaak het geval is in wetenschappelijk onderzoek is ook dit 
proefschriftt tot stand gekomen dankzij de samenwerking met en de hulp van 
zeerr velen, die ik bij deze graag hiervoor wil bedanken. 

Ikk realiseer mij dat dit dankwoord beslist geen volledige opsomming kan zijn 
vann éénieder die zich heeft ingezet voor mijn onderzoek (en ik maak bij 
voorbaatt al mijn excuses aan diegenen die ik nu vergeet), toch wil ik 
hieronderr een aantal personen bij naam noemen. 

Allereerstt wil ik de patiënten en hun familie danken voor het meewerken aan 
dee diverse studies. Zonder hen was er geen onderzoek geweest. 

Mij nn promotores Prof.Dr. M. Vermeulen en Prof.Dr. R.J. de Haan, beste Rien 
enn Rob, hoe zal ik het samenvatten? Ik ben zeer trots dat julli e mijn 
promotoress zijn - dat is misschien de beste omschrijving. Rien, wij kennen 
elkaarr al uit Rotterdam, alwaar ji j mij de grondbeginselen van klinisch 
onderzoekk leerde. In de jaren daarna hielp je mij naar Voorburg -'om dokter 
tee worden'- en haalde je mij naar Amsterdam om de STAR-studie te 
coördineren.. Ik heb door de jaren heen geweldig veel van je geleerd, met 
namee van je scherpe analyses. Je was de absoluut de stimulans om het 
onderzoekk af te ronden. Dat ji j de STAR-studie aan mij toevertrouwde, 
beschouww ik nog steeds als een eer en een blijk van groot vertrouwen, mijn 
specialee dank hiervoor. Rob, ik herinner me nog zeer goed hoe wij aan elkaar 
werdenn voorgesteld en hoe ik toen zeer onder de indruk raakte van jouw 
carrièregang.. Dat je daarnaast ook nog eens een zeer behulpzaam mens (een 
gewonee 'pleeg') bent, wist ik destijds nog niet maar bleek later. Dank voor al 
jee betrokkenheid, al die jaren, op alle vlakken. 

All ee medewerkers van het trial bureau neurologie, met name Mw. A. Vet, 
Mw.. M. Mechielsen, Mw. A. Gorissen, beste Anet, Margreet en Anick, heel 
veell  dank, niet alleen voor alle inzet en hulp, maar ook voor de gezelligheid 
mett koffie en koek en niet te vergeten een luisterend oor. Het was en is echt 
reuzee fijn om met julli e samen te werken. Ook alle medewerkers van het trial 
bureauu op de KEB wil ik bedanken voor de correcte invoer van alle CRF's. 
Dr.. M.P. Merkus, beste Maruschka, bedankt voor alle 'checks', analyses en 
voorall  je warme belangstelling. En niet te vergeten, je geduld, als je weer 
eenss lang op CRF's moest wachten. 
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Drs.. A. Schiks en A.W. vd. Werf, beste Alexander en Anne, bedankt voor 
julli ee hulp met de databases en PC's en de altijd leerzame computerpraat. 
All ee mensen op het neurozintuigen-/liquor- lab, erg fijn zoals julli e altijd 
maarr weer de monsters wilden invriezen, opslaan, en weer terugzoeken. 
Dee leden van de promotiecommissie, Prof.Dr. P.M.M. Bossuyt, Prof.Dr. D.A. 
Bosch,, Prof.Dr. J. van Gijn, Prof.Dr. J.J.A. Mooy, Prof.Dr. J. Stam: veel dank 
voorr het kritisch doornemen van mijn manuscript. 
Dee vaatclubleden van destijds: Jan Stam, Rien Vermeulen, Bas de Bruijn, 
Vincentt Kwa en Janneke Horn, ik heb de beste herinneringen aan ons 
wekelijksee overleg en wil julli e bedanken voor de leuke support, ook in de 
laatstee fase van het proefschrift. Janneke - wanneer gaat de 's bij jou eraf? 

Dee afgelopen zes jaar heb ik onderzoek kunnen doen met patiënten 
opgenomenn op zowel afdelingen neurologie als neurochirurgie in een zeer 
groott aantal Nederlandse en Belgische ziekenhuizen. Ik ben zeer dankbaar 
voorr de sympathieke wijze waarop alle samenwerkende artsen en 
(onderzoeks-)) verpleegkundigen mij zonder problemen een blik in hun eigen 

'' gunden, om goed en volledig onderzoek te kunnen verrichten. De 
meestee van hen staan vermeld in de 'Appendix' van dit proefschrift, en ik ben 
err trots op te kunnen zeggen dat velen van hen in de loop van de jaren meer 
dann zomaar 'collegae' zijn geworden. Een klein aantal van hen wil ik speciaal 
noemen:: Dr. G.J.E. Rinkel en Mw. P. Greebe, beste Gabriel en Paut, niet 
alleenn een enorm aantal patiënten geïncludeerd maar ook altijd leerzaam en 
gezelligg in Utrecht. Drs. D. Hofstee, beste Dick, ook een flink aantal 
patiëntenn maar tevens altijd alle CRF's perfect in orde, heerlijk om met je 
samenn te werken. Dr. P.J.A.M. Brouwers, beste Paul, niet alleen in de 
stuurgroepp maar ook als onderzoeker bijzonder fijn om met je te werken. 

Dee secretaresses van H2, de medewerksters van de poli neurologie, bedankt 
voorr het vriendelijk ontvangen van telefoontjes, schrijven van brieven, etc. 
Stafledenn en assistenten van de afdeling neurologie, dank voor de 
gelegenheidd die julli e mij boden om dit proefschrift af te kunnen ronden 

Mij nn paranimfen, Drs. E.G.J. Zandbergen en Drs. F.E. de Jongh, beste 
Evelinee en Felix, julli e zijn echt fijne vrienden. 

Sophie,, Thomas: Papa komt weer eens vaker op tijd naar huis,...eindelijk... 

119 9 




