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Dankwoord 

Velen hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit proefschrift. Ik 

ben een ieder daarvoor zeer dankbaar. 

Mijn promotor Prof. Dr. BAX'. Ongerboer de Visser, Beste Bram, van dichtbij maakte 

jij het hele proces, met zijn ups en downs mee. Je evenwichtige benadering maakte het 

mogelijk dat dit proefschrift tot stand kwam. Niet alleen beoordeelde je voorgelegde 

manuscripten uiterst zorgvuldig, ook ging je uitdagingen met een onzekere afloop, 

zoals de acupunctuur studie, niet uit de weg. De vrijwel onverstoorbare uitstraling van 

rust maakte het een voorrecht om met jou te werken. Voor dit alles ben ik je zeer 

dankbaar. 

Mijn copromotor Dr. J.D Speelman, Beste Hans, jij zorgde er voor dat ik in aanraking 

kwam met patiënten met onbegrepen en onverklaarde bewegingsstoornissen, die mijn 

kijk op de neurologie in grote mate beïnvloedden. Na een periode van geforceerde 

contemplatie was jij de trait d'union terug naar de kliniek. Ik ben je zeer dankbaar 

voor je aandacht en begeleiding. 

Mijn copromotor Dr. L.J. Bour, Beste Lo, graag bedank ik je voor je inzet, hulp en 

begeleiding met betrekking tot de soleus H-reflex test onderzoekingen. 

Leden van de promotiecommissie, ik wil u bedanken voor uw bijdrage aan de 

totstandkoming van het proefschrift en de promotie. 

Dr. M. Aramideh, Dr. A.A.J. Hilgevoord, D. Nieman en R.B. Willemse, Beste Majid, 

Ton, Dorien en Ronald, ik bedank jullie voor adviezen en overpeinzingen en hulp bij 

de totstandkoming van de verschillende manuscripten. 

R. Wong-Chung en Dr. M.W.I.M. Horstink, Beste Rudie en Martin, ik bedank jullie 

voor het initiëren van en de inzet bij de acupunctuur studie. 

M.-H. Marion and M. Sheehy, Dear Marie-Hélène and dear Michael thank you very 

much for your hospitalitv and for sharing vour ideas on writer's cramp with me. 

Medewerkers van de eenheid Klinische Neurofysiologie, Gerard van Bruggen, Dwar 

Sewgobind, Janny Ree, Leo Koster, Marijke Dekker-v.d. Sloot, Nelly Rog, Erik Mans, 

Edwin Blok, Marian de Wrede-Spitteler, Netty Georges, Laura Mul en last but not 

least Thijs Boerée bedankt voor jullie ondersteuning, sapjes, hulp bij computer 

problemen, figuren, opbeurende woorden en jullie bijdrage aan de plezierige sfeer op 

de afdeling. 
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Dankwoord 

Chris Bor en medewerkers hartelijk dank voor de vormgeving van dit proefschrift 

en het vervaardigen van de verschillende hguren. 

Prof. Dr. H. van Crevel, Beste Hans, jij nam mij in opleiding tot Neuroloog en je 

gaf me daarmee de gelegenheid en hielp me om mijn grootste wens te verwezenlijken, 

ik ben je daar zeer dankbaar voor. 

Prof. Dr. M. Vermeulen, Beste Rien, ik wil je bedanken voor het vertrouwen en de 

ruimte die je mij hebt gegeven. 

Prof. Dr. J. Stam, Beste Jan, ik wil je bedanken voor de stimulerende en ook wel 

prikkelende invloed op mijn Klinisch Neurofysiologisch werk. 

Dr. F.E. Posthumus Meyjes, Eelco leidde mij mede op in de Klinische Neurofysiologie. 

Nog steeds heb ik veel profijt van zijn onderricht, met dank denk ik daaraan terug. 

Collega's en voormakg collega's met wie ik tijdens en na mijn opleiding heb gewerkt, 

ik wil jullie bedanken voor jullie vriendelijke en positieve benadering. 

Assistenten op de eenheid Klinische Neurofysiologie, met jullie is er gedurende de 

opleiding een intensieve werkrelatie. Het is tot op heden elke keer weer boeiend en 

leerzaam geweest met jullie te werken. Ik wil jullie daar hartelijk voor bedanken. 

Dr. E.A.C.M. Sanders, Beste Evert, het is alweer een hele tijd terug, maar nog 

steeds zeer veel dank voor je duw in de goede richting. 

E. Kafiluddin, Beste Eric, in het jaar dat je in het AMC werkte was je een belangrijke 

gesprekspartner, daarvoor mijn hartelijke dank. 

Lieve ouders, broers, zusters, familie en vrienden, met jullie is het goed toeven. 

Lieve ouders, jullie begrip, steun en vertrouwen zijn altijd zeer belangrijk voor mij 

geweest. 

Lieve Annette, in de 20 jaar dat wij lief en leed delen maakte je bereikbaar wat 

onbereikbaar leek. Lieve Diederik en Bastiaan, dank voor jullie verrassend verfrissende 

blik. 
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