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Partt V I Summary and conclusion 

Dankwoord d 
Graagg wil ik een ieder bedanken die op enigerlei wijze 
heeftt bijgedragen aan dit proefschrift. Daarnaast wil ik 
eenn aantal personen in het bijzonder danken. Allereerst 
mijnn promotor, prof. dr G. J. den Heeten, de constante 
forcee en drijvende kracht achter riet onderzoek. Beste 
Ard,, je nimmer aflatende enthousiasme, aanmoedigin-
genn en interesse in het onderzoek hebben mij telkens 
weerr weten te stimuleren, vooral op momenten waarop 
hett wat minder ging. Ik heb dat bijzonder gewaardeerd. 
Dankk ook aan mijn drie {!) co-promotoren; dr), Booij, 
prof.. dr W. van den Brink en prof. dr W. B. Gunning. 
Bestee Jan, jij stond altijd klaar voor vragen en adviezen, 
hett lezen van manuscripten e.d: dank voor je betrokken-
heidd en het wetenschappelijke inzicht dat je bijdroeg. 
Bestee Wim, jij hebt een bijzonder belangrijke rol 
gespeeldd in mijn onderzoek. Niet alleen in de voltooing 
ervann maar ook het vervolg erop. Je hebt mijn geschrif-
tenn altijd (zeer snel!} van waardevol commentaar voor-
zien.. Door je nimmer aflatende lofprijzingen en kennis 
opp dit gebied was het een waar plezier met je te hebben 
mogenn samen werken, en naar het uitziet te zullen 
samenwerken.. Beste Boudewijn, jij bent één van de ini-
tiatorenn geweest van deze studie. Vooral in de preciare 
beginfasee van het onderzoek, heb je een belangrijke rol 
gespeeld.. Ik dank je voor het vertrouwen dat je destijds 
inn mij en het onderzoek gesteld hebt. De overige com-
missieledenn zeg tk dank voor hun kritische beoordeling 
vanvan het manuscript. 

Vann de XTC projectcommissie wil ik prof. dr F. A. 
dee Wolff danken voor de medewerking, evenals dr B. 
Schmand.. Beste Ben, ntet alleen heb ik gebruik 
gemaaktt van je neuropsychologische kennis, maar 
ookk op wetenschappelijk gebied heb ik veel van je 
geleerd. . 

Daarnaastt wit ik mijn collega's op de afdeling 
Nucleairee Geneeskunde danken, waarbij ik een aantal 
mensenn apart wil noemen. Allereerst Kora de Bruin. 
Bestee Kora, je hebt een belangrijke rol gespeeld bij de 
dataa collectie; zowel in proefdieren als vrijwilligers. 
Opp de meest merkwaardige tijdstippen van de dag (of 
nacht)) was je bereid te scannen of met proefdieren te 
werken.. Heel veel dank voor je inzet. Ir J. B. A. 
Habraken,, beste Jan, heel veel dank voor je support en 
bijdragen:: de mooiste plaatjes in dit proefschrift zijn 
vanvan jouw hand. En ja, ik ben stiekem toch een beetje 
vereerdd dat je zoon Simon heet. Dank ook aan dr B. L. 
F.. van Eck-Smit. Beste Berthe, ofschoon niet geheet 
betrokkenn bij het onderzoek heb je noodgedwongen 
tochh af en toe crisismanagement moeten toepassen. 
Mijnn dank voor de ruimte die je me hebt gegeven op 
dee afdeling. Verder wil ik natuurlijk iedereen bedanken 

opp de afdeling, voor de hulp met het scannen, maar 
voorall ook voor de gezellige squash avonden. 

Vann de afdeling Radiologie wil ik in het bijzonder 
drr C.B.L.M. Majoie bedanken. Beste Charles, hartelijk 
dankk voor je steun en inzet bij de MR studies. Ik bewon-
derr je doortastendheid en advies in deze. Verder wil ik 
Erik-Jann Vlieger, Cristina Lavini en Erik Akkerman bedan-
kenken voor hun adviezen. Daarnaast natuurlijk veel dank 
aann alle laboranten die hebben geholpen met het ver-
richtenn van de studies, Ruud Smit in het bijzonder. 

Drr J, B. Reitsma, beste Hans, dank voor je fantasti-
schee hulp met de statistische analyses. Kor Brandsma, 
Bertt van Urk en overige medewerkers van het dierenin-
stituutt wil ik bedanken voor de samenwerking bij de die-
renstudies.. Dr O. Bakker enn drs E. Endert, beste Onno 
enn Eric, hartelijk dank voor de mogelijkheid die jullie me 
gebodenn hebben om enkele deel-studies in jullie labora-
toriumm te verrichten. Dank ook aan dr). Weijers 
(Laboratoriumm Jellinekcentrum) voor de urine controles, 
eenn belangrijk onderdeel bij het meerendeel van de 
onderzoeken. . 

Heell veel dank ben ik ook verschuldigd aan dr G.A, 
Ricaurtee van de Johns Hopkins Universiteit in 
Baltimore,, VS. Dear dr Ricaurte, thank you very much 
forr the oppurtunity you have given me to come to your 
laboratoryy and learn from all your experience and know-
howw in the field. I greatly appreciate all that you have 
donee for me. 

Veell dank ook aan de vrijwilligers die bereid zijn 
geweestt deel te nemen aan dit onderzoek. Immers, zon-
derr vrijwilligers geen onderzoek. Ik wil Unity (Jellinek) 
ookk bedanken voor hulp in de recruitering van de mees-
tee proefpersonen. 

Mijnn beide paranimfen José van den Berg en Jules 
Lavalayee wil bedanken voor de steun tijdens de voorbe-
reidingenn van mijn promotie. José, heel veel dank voor 
jee belangstelling, je altijd luisterend oor voor mijn kleine 
enn grote probleempjes op en buiten het werk. Jules, ik 
will je met name ook danken voor het bijbrengen van de 
'triess and treats'van SPSS en de interessante discussies. 

Mariskaa Schotman en Mirjam de Bruin heel veel 
dankk voor de opmaak en het omslagontwerp van dit 
proefschrift.. Verder wil ik familie en vrienden danken 
voorr de geboden steun en interesse in de afgelopen 
jaren.. Met name dank aan Titia en mijn zus Alette voor 
dee hulp bij de laatste loodjes: die wegen altijd het 
zwaarst.. Tot slot mijn ouders, lieve pap en mam, heel 
veell dank voor jullie goede zorgen, een fantastisch 
avontuurlijkee jeugd en buitengewone kansen die jullie 
mee geboden hebbben. Ze zullen er zeker toe hebben 
bijgedragenn dat ik mijn promotieonderzoek als één 
groott wetenschappelijk avontuur heb ervaren. 
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