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Zonder een aantal enthousiaste mensen zou dit onderzoek niet tot stand 
zijn gekomen. Zonder een kleiner aantal, maar zeer bijzondere mensen, 
zou ik helemaal niet aan onderzoek begonnen zijn. 

Prof. Dr. J. Stam: de prille plannen voor dit proefschrift zijn op een 
warme zomeravond op een terras bij een goed glas wijn tijdens een congres 
in Bordeaux ontstaan. Beste Jan, dit begin zette meteen de toon waarop 
jij mij in dit onderzoek begeleidde: ontspannen, met veel humor en aan
stekelijk enthousiasme, maar op een hoog niveau (je deed geen concessies). 
Je snelle reactie op de manuscripten (ondanks colleges en stapels na te 
kijken examens) is van een niet te onderschatten waarde. Dank datje me 
de mogelijkheid hebt gegeven onderzoek te doen. 

Dr. M. Limburg: dankzij jouw destijds overvloedige "geldstromen" kon 
ik over onderzoek gaan denken. Zonder dat was dit allemaal niet geweest. 
Bovendien voerde jij mij in de neurovasculaire wereld in. Beste Martien, 
dank voor je altijd aanwezige vertrouwen. 

Prof. Dr. M. Vermeulen: als hoofd van de afdeling en lid van de "vaatclub" 
(zie verder) was jij zeer inspirerend. Beste Rien, dank voor het vertrouwen 
dat prille, en mogelijk wilde, ideeën toch wel iets leuks kunnen opleveren. 
Dank ook voor de bereidwilligheid om manuscripten van commentaar te 
voorzien op momenten dat ik vast zit. 

Drs. B. Verbeeten Jr: als radioloog moet het voor je een flinke opgave 
zijn geweest om mij de beginselen van MRI uit te leggen. Beste Ben, dank 
voor je geduld en voor de prachtige plaatjes die je voor dit proefschrift 
verzorgd hebt. 

Prof. Dr. R.J. de Haan: Beste Rob, soms zul je wel de haren ten berge 
gerezen zijn, over wat ik nou weer met de statistiek uitvoer. Dank voor je 
geduld en dat je toch tussendoor altijd tijd voor me hebt. 

Drs. L.M. Blok: Beste Laura, dank voor het verzamelen van de data en 
de uitleg wat al die getallen betekenden. Veel succes met je loopbaan. 
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Chris Bor: Beste Chris, dank voor je geduld bij een twijfelaar zoals ik en 
voor het deskundig advies wat betreft de lay-out. 

Oud mede-assistenten neurologie AMC: om organisatorische redenen 
was ik een aantal jaren de jongste assistent in opleiding. Jullie waren als 
een soort oudere broers en zusters mijn voorbeeld. 

Assistenten neurologie AMC: door de kritische vragen bij de supervisie, 
heb ik veel geleerd van jullie. Daarnaast was het ook altijd gezellig. Ik kan 
mij niet voorstellen, dat er alleen maar positieve verhalen over mij te horen 
waren. Dank voor jullie vertrouwen. 

Afdeling Neurologie AMC en de Stroke Service Amsterdam: het was 
voor mij een openbaring hoe inspirerend het was om met jullie de zorg 
van CVA-patiënten te organiseren. Ik heb ontzettend van jullie genoten. 

Medewerksters Trialbureau Neurologie: zonder morren hebben jullie 
bergen werk verzet. Dank voor alle steun en gezelligheid. 

Dr. WA. van Gooi: Beste Pim, dank datje het altijd leuk vond om mijn 
manuscripten te lezen en ze ook nog van kostbaar commentaar te voorzien. 
Je kende bijna mijn hele proefschrift al vóór het uitkomen ervan. 

Dr. A. Hijdra: Beste Albert, voor mij ben je de beste clinicus. Dank voor 
watje mij in de neurologie hebt geleerd en ook dat jij mij hebt ingevoerd 
in de vasculaire wereld. 

De "vaatclub" (met name Yvo Roos, Janneke Horn, Bas de Bruijn): dank 
voor een stukje vastigheid en de wildste plannen. 

De secretaresses van de afdeling neurologie: dank voor het verzorgen 
van de post en het lenen van de kopieerpas, als ik die weer eens ergens 
had laten liggen. 
Lies Nieweg: dank voor het snel heen en weer sturen van de manuscripten. 
Rolinka van den Bosch: dank voor het opzoeken van al die statussen. 
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Mijn "nieuwe" collegae neurologen: Dr. W. Boogerd, Dr. H.L. Hamburger, 
CL. Kraaijeveld en Dr. J.J. van der Sande, dank voor de mogelijkheid, die 
jullie voor me creëerden om het proefschrift af te maken en de belang-stelling, 
die jullie toonden. Zonder dat, was het pas ver na het millennium gelukt. 

De "nieuwe" secretaresses: Jouke Zwiers en Mieke Rhee, die al alles 
geregeld hadden vóórdat ik in het Slotervaartziekenhuis kwam en me 
ongekende wegen lieten zien hoe het nóg sneller kan. Zonder jullie hulp 
had ik wellicht het millennium niet gehaald. 

The Amsterdam Vascular Medicine Group (zie "acknowledgements" 
bij de diverse hoofdstukken, maar met name Dr. H.R. Büller, Dr. R.J.G. 
Peters, Dr. D.EM. Brandjes, Dr. J.A. Lawson, Drs. VE.A. Gerdes, Drs. E. 
de Groot en natuurlijk Els Tijman): dank voor het materiaal, de belang
stelling, de ideeën, het commentaar, de broodjes en de jaarlijkse champagne. 

Tenslotte Jacqueline: er is zoveel te zeggen. Dank voor je warme be
langstelling voor het werk in dit boekje, maar vooral voor de rest wat niet 
met dit boekje te maken heeft. Bernadette en Chantal: de dametjes in 
huis, die nauwelijks weten wat ik allemaal aan het uitvoeren ben. Ik ben 
zo gelukkig dat jullie er zijn. 
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