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Preface 

In januari 1991 heeft Prof. dr. Marianne de Visser mij gevraagd om het onderzoek naar 
late gevolgen van polio (kinderverlamming) voort te zetten dat Lizzy Brewster anderhalf 
jaar tevoren met groot enthousiasme is begonnen. Helaas heeft zij zich door onvoorziene 
omstandigheden uit dit onderzoek moeten terugtrekken. In februari ben ik begonnen, twee 
jaar later werd het project dat is gesubsidieerd door het Prinses Beatrix Fonds met nog 
een jaar verlengd en kwam ook de toestemming van de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg om hun gegevens, benodigd voor het epidemiologische deel van het 
onderzoek, te mogen gebruiken. Doordat ik gaandeweg het onderzoek steeds meer 
geïnteresseerd raakte in de gezichtspunten die met name vanuit revalidatie geneeskunde 
stammen heb ik uiteindelijk gekozen om als vervolgopleiding de revalidatie geneeskunde 
te kiezen. In juli 1995 werd ik assistent in opleiding tot revalidatiearts in het Academisch 
Ziekenhuis in Groningen met als opleider Prof. W.H. Eisma. Tijdens mijn opleiding heb 
ik de laatste onderzoek gegevens kunnen verwerken en mijn proefschrift kunnen 
afwerken. 
Vele mensen hebben mij, direct en indirect, gesteund in al die jaren en hebben zo 
bijgedragen tot het tot stand komen van dit proefschrift. Graag wil ik hun allen bedanken. 
In de eerste plaats de patiënten. Dit onderzoek zou niet plaats gevonden hebben zonder 
hun bereidheid en inzet. Telkens hebben zij de tijd en moeite genomen voor het invullen 
van enquêtes, reizen naar het ziekenhuis en het ondergaan van onderzoeken. 
Promotor Prof. dr. M. de Visser, Marianne, met veel geduld heb je mijn vorderingen 
afgewacht en was jouw enthousiasme steeds een stimulans voor mij. Daarnaast heb je mij 
de mogelijkheid geboden voor de deelname aan twee internationale congressen, in 
Denemarken en in Argentinië, waar ik veel kennis heb opgedaan. Zeer hartelijk dank 
voor je begeleiding en persoonlijke aandacht. 
Promotor, Prof. dr. B.W. Ongerboer de Visser, Bram, ook jij hebt veel tijd besteed aan 
het doornemen en bediscussiëren van de verschillende publikaties. Mijn dank voor jouw 
hulp en belangstelling. 
Prof. W.H. Eisma, mijn huidige opleider, wil ik bedanken voor de ruimte en stimulans 
die ik tijdens mijn opleiding kreeg voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. 
Veel dank aan mijn medeauteurs: Rob de Haan, Rob de Jongh, Klaas van Kralingen, 
Patty Nelemans, Frans Nollet, Saffire Phoa, Ken Redekop, Marielle Wohlgemuht, Jan 
van Wijngaarden. Zonder jullie bijdrage was dit werk niet mogelijk, en zeker minder 
leuk. 
Els van der Linden en Prof. dr. Rob de Haan voor hun hulp bij de methodologische opzet 
van onze studie. 
De heer H. Houtters van de Inspectie voor de Gezondheidszorg voor zijn hulp bij het 
bewerken van de patiënt gegevens. 
Al mijn collega's en stafleden van de afdeling revalidatie en neurologie voor hun 
belangstelling. 



Phiny Hageman, mijn oom Juraj Ivanyi en Jan Geertzen voor hun hulp met het 

Nederlands en Engels. 
De diagnosewerkgroep Postpolio van de Vereniging Spierziekten Nederland, met name de 
heer Y. Poortman en mevrouw H. Sanders, voor hun steun aan ons onderzoek. 
Karin, al jaren delen wij veel van eikaars vreugde en verdriet. Marleen, sinds het 
begintijd van mijn opleiding in Groningen heb ik in jou een vriendin gevonden en gingen 
onze gesprekken maar zelden over ons werk. Vereerd en dankbaar ben ik dat jullie mij 
terzijde willen staan. 
Mijn broer Pavel, mijn schoonzuster Pauline en alle vriendinnen en vrienden voor hun 

vriendschap, betrokkenheid, steun en gezelligheid. 
Lieve Reuben mijn zonnetje in huis, jij geeft mijn leven een bijzondere gloed en warmte. 
Het is dankzij mijn ouders dat mijn interesse voor het exacte is gewekt en gevoed. 
Zonder hun durf om een nieuw leven in Nederland te beginnen zou mijn leven anders zijn 
gelopen. Maar van het grootste belang is hun liefde en grote betrokkenheid bij alles wat 

ik doe. Maminko a tatinku, velkou pusu! 

Op een van mijn zoektochten in de oude archieven van de regionale inspecties van 
volksgezondheid vond ik een poster uit de jaren vijftig die ik nu uitgekozen heb voor de 
omslag van dit proefschrift. Hoe groot het belang van onderzoek naar late gevolgen van 
polio ook moge zijn, voorkomen is uiteraard altijd beter dan genezen. De wereldwijde 
actie om polio rond het jaar 2000 de wereld uit te helpen is dan ook van het allergrootste 
belang. 


