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Dankwoord 
Dit proefschrift kwam in de loop der jaren tot stand dankzij de medewerking en 
hulp van velen die ik hierbij bedank. 

De patiënten en de "controle-groep" die mee hebben gedaan; zonder hen was er 
geen onderzoek mogelijk geweest. 

De mensen van het VU-laboratorium voor hun goede werk: Eric van den 
Akker, Richard Groot, Marian Muijs, Mark Strunk. 
De Nederlandse PXE Patiënten Vereniging voor hun medewerking. 

Dr. M. Limburg, Martien, de initiator en motivator van het onderzoek, soms 
worden luchtkastelen toch echt. 
Prof.dr. M. Vermeulen, Rien, altijd kritisch en inspirerend. 
Prof. dr. G.W.A.M. Padberg, als co-promotor kritisch en oplettend, en voor de 
mogelijkheid om "mijn onderzoek" uit te voeren ondanks dat het geen 
speerpunt was. 

Mevr. A. Gorissen: Anick, dank voor je vele werkzaamheden en gezelligheid, 
je was onmisbaar. 

De collageen-club: Fre Arwert, Gerard Pals, Raoul Hennekam en Andries 
Westerveid. 

De vele neurologen die in het begin van mijn medische loopbaan mij de 
beginselen van het vak geleerd hebben. (P.R. Barkema, J.J. Vroom, H.M. van 
Walbeek, G. Jong, R.H. Groen, J.O. Mispelblom Beyer, A.C. Broekers) 

De leden van de promotiecomissie wil ik bedanken voor hun snelle en 
zorgvuldige beoordeling van het concept proefschrift. 

Jeroen van Waarde; altijd een luisterend oor. 

Joop van den Berg; je was me toch voor maar eindelijk nu, bedankt voor de BC 
ondersteuning.. 

Natascha; het einde zat nog vol verrassingen. 

Lieve Ria; bedankt voor het overkomen wat erg veel voor mij betekent. 

Mijn ouders; voor de steun, liefde en wijze woorden. 
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