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Dankwoord

Ik wil de volgende personen bedanken voor hun bijdrage aan dit proefschrift.

De Parkinson patiënten die hebben meegewerkt aan het CARPA-onderzoek.

De dames van het onderzoeksbureau: Dorien, Miranda, Laura, Margreet en Anick. Zonder 

jullie geen data en niet zo’n complete follow-up. Hulde!

Hans Speelman, begonnen als de overbuurman en uitgegroeid tot mijn professionele 

vader. Voorbeeld voor hoe om te gaan met patiënten, altijd eerlijk en integer.

Rob de Haan, zonder jou geen proefschrift. Ik heb ontzettend veel van je geleerd, vooral 

je positiviteit en je natuurtalent voor het schrijven van artikelen blijven mij bij.

Rien Vermeulen, voor je vertrouwen en de kansen die je me geeft.

Mijn paranimfen, Rob de Bie en Paul Nederkoorn. Rob jij hoort voor mij bij het AMC, 

dank voor je steun en het meelezen. Paul, mede cubical bewoner van het eerste uur, 

dank voor je steun bij mijn eerste moeizame schreden op het publicatiepad.

Dino Muslimovic, partner-in-crime, samen ons hele promotietraject gedaan en nu bijna 

gelijk klaar, dank voor je goede gezelschap en je messcherpe analyses.

De (oud-) leden van de CARPA-onderzoeksgroep: Joost Dekker, Guus Lankhorst, Frans 

Nollet, Anita Beelen, Els van den Ende, Martijn Steultjens, Cindy Veenhof, Maruschka 

Merkus, Gaby van Dijk en Janneke Stolwijk-Swuste.

Alle neurologen, arts-assistenten en medewerkers van het Medisch Centrum Alkmaar, 

Meander Medisch Centrum Amersfoort, het Sint Lucas Andreas ziekenhuis, het Slotervaart 

ziekenhuis, het OLVG en het AMC die hebben meegewerkt aan het CARPA-onderzoek.

Jan Stam, opleider en jarenlang begeleider van mijn chronische poli, voor je heldere 

visie op de neurologie en de wetenschap, voor het DNA en voor de ruimte om de 

epidemiologieopleiding te volgen.

De bewegingsstoornissengroep, voor een leuke, leerzame en stimulerende omgeving. 

Laten we dat zo houden.
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De mannen van THV en Joost, voor de broodnodige ontspanning. To all my friends!

Martin, Vera, Bart en Alicia, ik kan me geen betere schoonfamilie voorstellen. Dank voor 

alle steun, muchas gracias.

Erik, Elsbeth en Joris, de basis ligt in ons gezin. Jullie hebben mij mede gemaakt tot wat 

ik nu ben. Ik hoop op nog vele mooie jaren samen.

Sietske, Ties, Yfke en Saartje, het boek is klaar, dankzij jullie vreugde en enthousiasme 

heb ik het kunnen volhouden. Laten we samen genieten van het leven zoals het komt en 

verder gaan op de door ons ingeslagen weg. Siets, “In Rod we trust”!
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