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Martienn Limburg, in 1994 durfde je het aan om mij bij jouw grote CVA onderzoek te betrekken. 

Daarmeee loodste je me de neurologie binnen en leerde je me diep en methodologisch na te 

denkenn over onderzoek. Toen je me vroeg of ik het VENUS onderzoek (die naam kwam overigens 

pass veel later) wilde gaan doen, was dat een grote eer en uitdaging. Dank voor je niet aflatende 

steun,, ook toen onze werkplekken ver uit elkaar lagen. Via verschillende media lukte het altijd 

contactt te houden. 

Rienn Vermeulen, dank voor de steun tijdens het VENUS onderzoek en het vertrouwen watje 

ookk later in mij hield. Regelmatig ging ik met lood in mijn schoenen naar de 

dinsdagmiddagbijeenkomstt waar ji j en Els van der Linden mij (meestal) bemoedigend toespraken. 

OokOok na mijn vertrek uit het AMC bleef je enthousiast over de stukjes waar ik mee bezig was. 

Robb de Haan, je methodologische steun was onmisbaar, ik snap nog steeds niet alles, maar 

mett jouw hulp ben ik er altijd wel uitgekomen. 

Dee dames van het trialbureau neurologie. We begonnen met z'n allen op H6 vol goede moed. 

Hett aantal computers, telefoons en mappen met papier nam gestaag toe. 

Ellen,, zonder jouw overzicht en accuratesse zouden we ondergesneeuwd zijn in de papieren. 

Ookk lang na de afronding kon ji j vaak nog materiaal terugvinden waarvan ik het bestaan al lang 

vergetenn was. 

Linda,, lange tijd hield ji j VENUS min of meer alleen gaande. Martien in de USA, Ik in het 

verree Oosten. Meer dan telefonisch contact was vaak niet mogelijk. Je deed het prima, bedankt. 

Annick,, Annet, Margreet en Rolinka, alhoewel niet direct betrokken bij VENUS was het erg 

fij nn dat julli e er waren. De interesse over en weer was hartverwarmend en bij problemen waren 

julli ee altijd bereid even in te springen. 

Dee collegae arts-assistenten in Enschede, vooral bedankt voor julli e geduld en het overnemen 

vann werkzaamheden als ik weer eens een middag in het AMC zat. Al mijn gezucht en gesteun 

alss er weer een stuk geweigerd was hebben julli e aan moeten horen. Desondanks bleven julli e 

geïnteresseerdd in de vorderingen. Vooral tijdens de laatste loodjes hebben julli e meegeleden, 

eenn feestje hebben julli e zeker verdiend. 

OokOok de neurologen van het MST te Enschede wil ik bedanken voor de interesse en soepele 

opstellingg als ik weer eens afwezig was. 

Papp en mam, mijn "scriptie" is eindelijk af, ik schrijf de komende tijd geen stukjes meer 

(eventjes(eventjes in ieder geval). Dank voor julli e altijd aanwezige steun, het is een goed gevoel altijd 
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eenn plek te hebben waar je welkom bent en waar je op terug kunt vallen. 

Inekee en Hans en Erik, julli e behoren ook tot dat veilige 'thuis'. Logischerwijs gaan we 

allemaall  steeds meer onze eigen weg, maar het basale gevoel van verbondenheid doet goed. 

Al ss één na laatsten mijn paranimfen: Els, eigenlijk ben je lange tijd veel meer dan een zus 

voorr me geweest. Samen op vakantie, wandelen door heel europa, fietsen door heel NL. Goede 

herinneringenn heb ik daar aan. Ook als fijngevoelig geweten treed je soms op. Niet altijd makkelijk 

voorr mij, maar (helaas) vaak wel terecht. 

Laetitia,, sinds je komst naar Enschede heb ik het gevoel er een goede vriendin bij te hebben. 

Samenn met jou op een afdeling werkt geweldig. We lachen en huilen ons samen door de 

werkzaamhedenn heen. 
Hett feit dat julli e mij terzijde zullen staan bij mijn promotie doet me deugd. 

Al ss laatste Ivo. Je meest gestelde vraag kan ik vanaf vandaag met een volmondig "ja" 

beantwoorden.. De komende tijd hoefje geen "onderzoekscoach" meer te zijn, alhoewel je die 

roll  prima hebt vervuld. Tijd om samen de grote wereld te gaan verkennen? 

118 8 


