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Promoveren op gevorderde leeftijd kan een aanleiding zijn om velen te bedanken. In mijn 
geval zijn dat al die mensen die mij tijdens mijn ontwikkeling en werk in de psychiatrie 
hebben gestimuleerd, gemotiveerd en geleerd mijn weg te vinden. Allen hier persoonlijk te 
bedanken is onmogelijk, ik moet mij beperken tot de belangrijksten.

Ik denk in de eerste plaats aan mijn patiënten, zonder wie dit proefschrift niet tot stand 
gekomen zou zijn en die mij, ieder met zijn eigen levensgeschiedenis, in staat stelden 
een grote schat aan klinische ervaring op te doen. Later bleek dat ik met die kennis ook 
onderzoek kon doen, een mooi cadeau. 

Piet Eikelenboom, promotor: Jij superviseerde mij tijdens de stage op de afdeling 
Neuropsychiatrie (1983). Samen met Chris Hooijer en Cees Jonker maakte jij ons, arts-
assistenten in opleiding tot psychiater, al vroeg wegwijs in de differentiaaldiagnostiek en 
behandeling van ouderen met (neuro)psychiatrische stoornissen. Hier ligt de kern voor 
mijn affiniteit met deze doelgroep, terwijl dit helemaal niet zo voor de hand lag. De meesten 
van ons beschouwden ouderen immers, zeker in die tijd, als afgeschreven en waarom 
zou je je daar dan nog in verdiepen. Het wetenschappelijk dementieonderzoek van jullie 
voorganger Frans Stam, de gewaardeerde en tegelijkertijd - het was de periode van de 
‘antipsychiatrie’ - ‘verketterde’ hoogleraar psychiatrie werd door jullie respectvol voortgezet 
en daar plukte ik de vruchten van. Het is dan ook geen toeval dat dit proefschrift gaat over 
een neuropsychiatrisch onderwerp en dat ik weer contact met je zocht, inmiddels zo’n 23 
jaar later. Het was een genoegen om na zoveel jaren uitvliegen weer even terug te zijn op 
het VK-nest. Ik dank je voor je kennis en creativiteit en de sobere, haast monnikachtige 
wijze waarop je wetenschap bedrijft, je beperkt tot de essentialia, ontdaan van alle franje. Ik 
herinner me jouw gedrevenheid op de momenten dat je mij begeleidde naar de uitgang van 
de VK en zelfs meeliep tot aan mijn geparkeerde fiets, om me snel nog even een aantal 
tips aan de hand te doen: ‘Kijk ook hier nog even naar’, was dan vaak de laatste zin tijdens 
ons afscheid. 

Pim van Gool, promotor: Ik kende jou voordat ik concrete plannen had om te promoveren 
alleen van papier, via jouw artikelen en de vaak kritische ondertoon in casuïstische 
mededelingen, ingezonden brieven of interviews. Vaak bekroop mij dan het gevoel: ‘Wat 
doen we nu weer niet goed daar op die werkvloer?’ Je bent enorm meegevallen! Ik heb als 
psychiater zelden zo’n aardige, serieuze en tegelijkertijd humorvolle neuroloog meegemaakt 
die bovendien ook erg geïnteresseerd bleek in de neuropsychiatrie (of moet ik zeggen 
gedragsneurologie?). Ik dank je voor jouw warme ontvangst in het AMC en de prettige en 
intelligente wijze (wie ben ik?) waarop jij m’n artikelen hebt gelezen en becommentarieerd. 



THE NEUROPSYCHIATRY OF DEMENTIA

187

Bovendien bleek je een grote steun bij de vertalingen en prees ik je snelle reacties op 
mijn e-mails. ‘Less is more’ was hierbij vaak het devies, niet altijd goed te verdragen voor 
iemand die de neiging heeft nogal eens zijpaden te willen bewandelen. Komend van de VU 
is het voor mij een voorrecht om nu, mede dankzij jou, te mogen promoveren aan de UvA. 
Amsterdamser kan het niet!

Een bijzonder woord van dank wil ik richten tot Willem van Tilburg, mijn hoofdopleider: 
Willem, dankzij jou was ik in de gelegenheid om me te scholen op een breed terrein van 
de psychiatrie met ruime aandacht voor organisch psychiatrische, systeemgeoriënteerde, 
psychoanalytische en cognitief-gedragstherapeutische gezichtspunten en theorieën. Deze 
ruime oriëntatie vormde de basis voor de wijze waarop ik mijn vak ging uitoefenen en 
nog altijd beoefen: de clinicus die zich niet gevangen hoeft te voelen in dogma’s van één 
bepaalde leer. Ik heb goede herinneringen aan de wijze waarop jij de supervisie over mijn 
psychotherapieën gaf. Het bleek altijd veilig genoeg en haast kameraadschappelijk om 
mijn ‘beginnersworstelingen’ inclusief overdrachts- en tegenoverdrachtsfenomenen, met je 
te delen. Regelmatig moest ik hierbij denken aan de tekst van jouw inaugurele rede (1982) 
met de titel ‘Van diagnostiek naar dialoog’. Hierin hield je een pleidooi voor het diagnostisch 
werken ‘vanuit de postulaten van de dialoog’. Die dialoog was altijd mogelijk. Zeer bedankt 
voor dit alles. 

Jos de Jonghe, co-promotor: Jij was degene die met jouw grote voorliefde voor klinisch 
wetenschappelijk onderzoek op prachtige wijze aansloot bij mijn werk als clinicus. 
Wij leerden elkaar kennen in het Psychiatrisch Centrum Vogelenzang, op de afdeling 
Ouderenpsychiatrie (Duinoord). Ik herinner me het enthousiasme dat wij deelden om op de 
afdeling wetenschappelijk onderzoek van de grond te krijgen. Ook jij bleek geïnteresseerd 
in het zoeken naar verbanden tussen gedrag en ‘substraat’ en de interactie met de 
omgeving, met name bij ouderen met ‘cognitieve’ stoornissen. Je stond ook altijd open 
voor nieuwe plannen. Zo werkte je destijds mee aan de totstandkoming van het GERON, 
de Geheugen- en Ouderenpolikliniek Amsterdam Noord, de eerste geheugenpoli waarin 
de neuropsychologische onderzoeken aan huis werden verricht (1990). Het was voor mij 
een genoegen om een bijdrage te kunnen leveren aan de artikelenreeks die heeft geleid 
tot jouw promotie in 2001. Man, wat heb jij mij bijgestaan bij mijn promoveren. Zonder jou 
was er niets (of misschien pas veel later) van terechtgekomen: ‘Gaat het niet rechtsom, 
dan linksom, maar komen zal je er’. Heel erg bedankt hiervoor. Ik prijs je affiniteit met de 
‘cijfers’: ‘Even een Chi-kwadraatje doen?’. Bedankt ook voor de vele momenten waarop wij 
na gedane arbeid (Peppie en Kokkie!) als ware ‘broertjes’ onze afleiding zochten in een 
spelletje golf in het buitenland of het musiceren in een ‘ziekenhuisband’. Ik hoop nog lange 
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tijd met je samen te werken.

Kees Kalisvaart, co-promotor: Door jouw organisatietalent werd veel van dit proefschrift 
mogelijk, daar ben ik je heel dankbaar voor. Ik waardeer de wijze waarop jij de afdeling 
Geriatrie in het Medisch Centrum Alkmaar hebt opgezet en uitgebouwd. Zo zorgde je er ook 
voor dat Jos en ik konden worden aangetrokken. Veel dingen waarvan ik de realiseerbaarheid 
betwijfelde, werden mogelijk als jij je ermee ging bezighouden. ‘Dat moeten we dan toch 
gewoon doen?’ hoorde ik dan regelmatig. Voor de data van de beloopstudies kon ik gebruik 
maken van jouw preventiestudie en was er Ralph om mij bij te staan. Ook werd de Éminence 
Grise opgericht, onze stichting ter bevordering van de Ouderengeneeskunde, met als 
mission statement: turning research into practice. De ‘Wengencursus Ouderenpsychiatrie’ 
(5 jaar georganiseerd) was een geslaagd voorbeeld van deze samenwerking. Door velen, 
cursisten en docenten, werd deze cursus gewaardeerd, een mooie mix van hard werken 
en ontspannen. We zullen elkaar ongetwijfeld blijven volgen en zien, wat mij betreft een feit. 
Ik hoop dat het je goed gaat in je nieuwe werkkring. 

De promotiecommissie dank ik voor het zorgvuldig en kritisch lezen van het manuscript.

Ralph Vreeswijk: Wat heb je mij fantastisch geholpen bij de beloopstudies! Ik herinner me de 
momenten dat we ‘s morgens vroeg (kort na zevenen) de polikliniek openden. Mijn eerste 
kop koffie stond dan al klaar voordat ik het wist. Samen hebben wij menig huisbezoek 
gedaan om de patiënten uit de studie na twee jaar opnieuw in kaart te brengen. Dank voor 
je hulp, trouw en gezelligheid. Ik wens je heel veel succes met jouw promotieactiviteiten en 
met je nieuwe baan. 

Tjeerd van der Ploeg: Hartelijk dank voor de zeer prettige manier van samenwerken. Jij 
bent medeauteur van drie in dit proefschrift beschreven studies. Als statisticus voerde je 
veel gesprekken met mij over de verzamelde data en hoe deze te bewerken. Je was een 
goed en geduldig docent. Natuurlijk had Jos me al ingewijd, maar zeker jij kreeg het gedaan 
mij serieus te boeien voor deze materie. Nagelkerke en Kaplan-Meier behoren niet langer 
meer tot het land der onbekenden. 

Frans Verhey en Pauline Aalten, medeauteurs van het NPI artikel: Dank voor het 
beschikbaar stellen van de MAASBED data. Frans, dank ook voor je bereidheid om in de 
promotiecommissie plaats te nemen. 

Franka Meiland en Rose-Marie Dröes: Het was erg plezierig om een poosje met jullie op te 
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trekken en samen onderzoek te doen aan de NPI en een artikel te schrijven. Jullie waren 
de eersten via wie ik het contact met de Valeriuskliniek weer oppakte: het was een beetje 
thuiskomen! Ook Anne Kat dank ik zeer voor haar bijdrage aan deze studie. Het was een 
voorrecht om de huisbezoeken en het testwerk met je te kunnen doen An! 

Sytse Zuidema: Hartelijk dank voor de prettige samenwerking tijdens het schrijven van 
ons artikel en de manier waarop jij jouw data al in een vroeg stadium met mij durfde te 
delen, een sportief gebaar. Ik ben blij je te hebben leren kennen, slim, wetenschappelijk 
gedreven en humorvol. Het bewerken van data lijkt een soort tweede natuur van je. Via 
jou dank ik ook Raymond Koopmans, die jouw promotor was en nu bereid is om in mijn 
promotiecommissie plaats te nemen.

Vele verpleeghuisartsen zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van de consultstudie. 
In het bijzonder dank ik Loredana Stuyfzand en Dineke Janse van Mantgem, die van begin 
af aan enthousiast bleken en ook al aan de NPI-studie hun bijdrage leverden. Zij zijn voor 
mij de symbolen van dokters, die tegen al het reorganisatiegeweld in, gewoon netjes 
hun dagelijkse werk blijven doen. Ik hoop dat onze ‘afblaasetentjes’ nog lange tijd zullen 
doorgaan want die blijven hard nodig! In dezelfde rij verpleeghuisartsen horen voor mij 
Tejo Hagen (samen de weg kwijt?), Henk Baatenburg de Jong (nog een keer een reisje 
samen?), Caroline Veldhoen (mag ik even onderbreken?), Peter Wesselink (je blijft komen 
toch?), Paulette Hosman (er is nog geen koffie!), Marijke van Eijden (non-actief?), Adrienne 
de Jonghe (gaat Paulien ook mee?) en Wilma Deerenberg (kwaliteit verzekerd). 
Dank ook voor het vertrouwen dat jullie in mij stelden om de psychiatrische consultatie 
in het verpleeghuis te introduceren. Dankzij jullie was ik in staat om ruime ervaring op te 
doen bij patiënten met zeer complexe (neuro)psychiatrische problematiek. Natuurlijk kan 
het altijd beter, maar we hebben een serieuze start gemaakt. Zeer bedankt hiervoor. 

Marjan Bakker en haar collega’s van de bibliotheek wil ik bedanken voor de ‘Noord-Hollandse’ 
vanzelfsprekendheid waarmee jullie bereid waren mij bij te staan bij het speurwerk naar 
artikelen en oude geschriften. Het was een genoegen te merken dat jullie dit ook vaak een 
uitdaging leken te vinden. 

Dirk de Jonghe: Zeer bedankt voor je snelle hulp bij de vertalingen. By the way, ik heb 
goede herinneringen aan het avondje Golden Earring: de muziek, grappen en het weer 
eens ouderwets biertjes drinken. 

Milko van Langen en Tjerk Schoemaker: Veel dank voor het snelle handelen en creatief 
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opsporen van de overlevenden toen bleek dat het ziekenhuisregistratiesysteem niet 
geactualiseerd was en in allerijl de gegevens van 603 patiënten opnieuw moesten worden 
achterhaald.

Birgit Leijen en René Blom, leden van de Beeldgroep van het MCA: Dank voor jullie goede 
adviezen en geduld bij de lay-out.

Maria Luyckx: Jou dank ik voor je (secretariële) ondersteuning in het eindtraject. 

Jos Schols: Dank voor je oprechtheid mij van tijd tot tijd te vragen ‘hoe het ermee stond’. 

Louis Tas en Aukje Delahaye dank ik voor de 5 jaar veiligheid om mijzelf (beter) te leren 
kennen en ontwikkelen. 

Ik prijs mij gelukkig dat mijn beste maatjes Jean-Marc en Fred, hoewel zij altijd voor een 
verrassing kunnen blijven zorgen, mijn paranimfen willen zijn. 

Ja, en dan de vele vrouwen in mijn leven. Mijn jeugd - in een gezin met een moeder en 
twee zusjes en een vader die veel op reis was - en later mijn eigen gezin met Paulien en 
de drie dochters, hebben mij ongetwijfeld mede gevormd tot wie ik ben. Wat zou mijn leven 
geweest zijn zonder de continue aanwezigheid van vrouwen.
Veel heb ik te danken aan mijn moeder, helaas veel te vroeg overleden, die alsmaar de 
energie vond mij te blijven motiveren door te gaan met studeren ondanks mijn, naar het 
zich liet aanzien, eeuwig durende speelse en jaren-60achtige levensinstelling (‘De wereld 
gaat aan vlijt ten onder’). Tot vaak in de nachtelijke uurtjes voerden wij discussies, terwijl zij 
in haar atelier nog hard aan het werk was. Van haar leerde ik het ‘duurwerk’, de weg van 
de lange adem. Daarom draag ik dit proefschrift mede aan haar op.
Paulien: Nu even geen clichés, daar ben je te belangrijk voor! Nou vooruit ééntje dan: 
Niets is belangrijker dan jouw aanwezigheid in mijn bestaan. Juist op de momenten dat het 
minder goed met me gaat blijkt eens temeer hoe ik op je kan rekenen. Troost je a.j.b. met 
de gedachte dat alle stapels in huis nu zullen gaan verdwijnen, maar als het kan geleidelijk 
aan! Waar de taal ophoudt begint de muziek, schreef een dichter/schrijver eens. Ik hoop 
dat we nog lang bij elkaar mogen zijn en veel muziek kunnen delen. 
Anne, Pam en Sophie: Beter had ik het niet kunnen treffen! Drie totaal verschillende 
karakters, wat fijn om jullie nog een poosje zo dichtbij te hebben: altijd even bijpraten als 
ik wekelijks in de praktijk kom. Mooi ook om te zien hoe jullie je ontwikkelen. Mijn drie 
prinsessen! 




