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Dankwoord 

Het is evident dat het beschreven werk is verricht met hulp van veel mensen. Zonder de 
medewerking van de Bethlem myopathie patiënten en hun familieleden zou het onderzoek 
niet mogelijk zijn geweest. Ik ben hen hier erkentelijk voor. Het moge duidelijk zijn dat ik 
de diverse co-auteurs dankbaar ben voor hun inzet. Soms bestaat de indruk dat co
auteurschap op dubieuze gronden kan worden verkregen. Dat was niet het geval voor de 
artikelen die in dit proefschrift zijn opgenomen. 

De inzet van enkele mensen is minder evident voor de buitenstaander. Allen die zo 
dikwijls de broodnodige oligonucleotiden synthetiseerden ben ik dankbaar en dat geldt ook 
voor degenen die verantwoordelijk waren voor het dagelijks reilen en zeilen op het 
laboratorium, met name Mia van Meegen en Gerard Hensels. Ik wil Frank Baas bedanken 
voor het oplossen van vele praktische problemen, onder andere die met de automatische 
sequencer. 

Mijn bijzondere dank gaat uit naar enkele personen. Weinigen realiseren zich dat ik dankzij 
de inspanningen van Vianney de Jong aan dit proefschrift heb kunnen werken. Mede met 
behulp van een door hem verworven fonds was ik in staat om vier jaar onderzoek te doen. 
Helaas bleef het resultaat van het genetisch onderzoek bij familiaire amyotrofische lateraal 
sclerose achter bij de vondsten bij Bethlem myopathic Toen het zwaartepunt van het werk 
derhalve verschoof viel zijn opstelling hierin als groots te bestempelen. Daarnaast heeft hij 
mij altijd de gelegenheid geboden van zijn kamer gebruik te maken om in rust te kunnen 
schrijven. 

Piet Bolhuis heeft gezorgd voor de condities die het hoge niveau van het 
Neurozintuigen-laboratorium op moleculair gebied mogelijk hebben gemaakt. De zes 
Nature Genetics artikelen die (mede) vanuit het laboratorium tot stand zijn gekomen tussen 
1992 en 1996 zijn daar een afspiegeling van. Het spreek vanzelf dat mijn onderzoek daar 
profijt van heeft getrokken, evenals van zijn begeleiding. Ik stel het op prijs dat hij, hoewel 
hij inmiddels een nieuwe werkkring heeft, bereid is om mijn co-promotor te zijn. 

Ik heb veel te danken aan mijn promotor. Zonder haar betrokkenheid was deze 
dissertatie waarschijnlijk niet afgerond. Degenen die Marianne de Visser kennen zal het 
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niet verwonderen dat ik op talloze momenten baat heb gehad van haar scherpe, analytische 
geest en tomeloze inzet. Haar efficiënte manier van werken is bewonderingswaardig. Haar 
vrijwel grenzeloze geduld in de eindfase van het onderzoek (enkele jaren) was 
uitzonderlijk. Het meest wil ik haar echter danken voor de gelegenheid die ze mij heeft 
gegeven om tijdens de laboratorium-jaren onder haar supervisie patiënten te zien op de 
polikliniek Spierziekten. Niet alleen omdat ik daardoor kennis heb kunnen nemen van een 
breed scala neuromusculaire problemen of omdat het een geapprecieerde onderbreking 
inhield van het laboratoriumwerk, maar vooral omdat het mijn reddingslijn vormde voor de 
weg terug naar de kliniek. 
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