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Dankwoord

Eindelijk ben ik toe aan het schrijven van mijn dankwoord. Dit proefschrift moest altijd 

ergens “naast”. Naast mijn assistentschap, naast mijn neurologenbaan en naast mijn gezin. 

Het heeft dan ook meer dan 10 jaar geduurd en ik wil op deze plaats iedereen bedanken 

die vertrouwen heeft gehouden en die een bijdrage aan dit onderzoek heeft geleverd. Een 

aantal in het bijzonder.

Allereerst wil ik alle myositispatiënten die hebben meegewerkt aan dit onderzoek hartelijk 

danken. Wat is er nog veel onduidelijk over dit ziektebeeld! Hopelijk levert dit onderzoek 

een kleine bijdrage. 

Prof. Dr. M. de Visser. Beste Marianne, onze eerste ontmoeting was van beide zijden zeer 

vrijblijvend; jij kon niet garanderen dat die eerste stap zou leiden tot een proefschrift, ik 

kon niet garanderen een promotie-onderzoek af te ronden vanuit het perifere St Lucas 

Andreas ziekenhuis. Het is ons gelukt. Jouw gave om de hoofdlijn in een onderzoek helder 

en feilloos neer te zetten, is al vaak geroemd, nu ook door mij. Dank voor jouw jarenlange 

steun en enthousiasme.

Dr. J.E. Hoogendijk. Beste Jessica, de eerste samenwerking ging wat aarzelend. Twee 

promovendi op 1 onderzoeksproject, zou dat wel goed gaan? Al snel bleek het dé manier 

om een grote groep myositis patiënten op te sporen en volgde onderzoeksvraag op 

onderzoeksvraag. Je bleek de stuwende kracht van dit onderzoek, spoorde altijd weer aan, 

trok me uit elk dal en bedacht creatieve oplossingen voor menig probleem. Dank voor je 

ontspannen begeleiding.

Dr. W.H.J.P. Linssen. Beste Wim, tijdens een gezellig etentje met de nodige wijn heb jij me 

zo ver gekregen dit project te starten. Je was vaak enthousiaster over mijn werk dan ik zelf. 

Je kritiek daarentegen was altijd ongezouten en leverde weer een hoop werk op. C’est le 

ton qui fait la musique. Je hebt echter nooit aan een goede afloop getwijfeld en ik ben blij 

en trots dat jij één van de copromotoren bent. 

Prof. Dr. J.H.J. Wokke. Beste John, de onderzoekssamenwerking tussen Utrecht en 

Amsterdam heeft al veel vruchtbaar resultaat geleverd, zo ook in dit onderzoek. Dank 

hiervoor en voor deelname aan de beoordelingscommissie.

Ook de andere leden van de promotiecommissie wil ik danken voor het kritisch lezen van 

het manuscript en het aanwezig zijn op deze dag.
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Marjon van de Meulen en Janneke van de Vlekkert. Beste Marjon, jij was die andere 

promovendus, die ook onderzoek deed naar myositis. We hebben onze krachten gebundeld, 

wat resulteerde in 2 prachtige stukken. Beste Janneke, jij zet het myositis avontuur voort. 

Bijzonder, dat jij nu collega neuroloog bent geworden in Almere. Het Flevoziekenhuis moet 

nu wel “myositiscentrum” worden. Succes met het afronden van jouw werk, dat gaat zeker 

lukken.

Alle andere medeauteurs wil ik hartelijk danken voor hun inzet: Alexandre Voskuyl, 

Huib Dinant, Huibert Burger, Walther van Venrooij, Axel Wintzen, Henk Veldman, Marja 

Ramkema, Marius van den Bergh Weerman, Annemieke Rozemuller, Sandra Kalmijn, 

Umush Badrising, Bernard Uitdehaag, Miranda Blokland-Fromme, Jeanette Leusen en Ludo 

van der Pol.

Mijn opleider neurologie dr. J.A.L. Vanneste. Beste Jan, ook al vind jij spieren niet zo bij 

de neurologie horen, je toonde je altijd betrokken bij mijn onderzoek en hebt het mogelijk 

gemaakt dit werk te starten tijdens mijn opleiding. Hartelijk dank daarvoor.

Collega arts-assistenten: Ruurd, Dan, Jose K, Jose P, Maaike, Barbera, Elles, Judith, Roeland, 

Ekkehart, Narender, Jons, Raymond, Mascha, Fransje, Joost, Bert-Jan, Aline en Teun. Dank 

voor “die goeie ouwe tijd “, jullie zijn geweldige collega’s.

Het “neuro-team” van het Flevoziekenhuis. Beste Gerard, Jeroen, Jons, Inge en Herman, 

dank voor jullie steun bij mijn gemopper over de laatste loodjes. Secretaresses, KNF 

laboranten en verpleegkundigen neurologie; we vormen een hecht en goed team, dank 

voor jullie gezelligheid en morele steun.

Dr. Barbera van Harten. Lieve Barbera, wat delen wij veel samen: onze assistententijd, 

promotie-onderzoek en het krijgen van kinderen. Lief en leed en nu mijn paranimf! Dank.

Vrienden, buren en familie; het werk op die zolderkamer is af. Tijd voor een feestje.

Mijn zussen: Claudia en Gaby. Lieve Claudia en Gaby, jullie zijn geweldige zussen waar 

ik grote bewondering voor heb. Claudia, je kent me beter dan wie ook, logisch dat je 

paranimf werd.   

Mijn ouders. Lieve papa en mama, door jullie is alles mogelijk geworden. Ook al vonden jullie 

dat het doctor worden veel van mij en mijn gezin eiste, jullie hebben me altijd gesteund. 
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Lieve mama, het afgelopen jaar zat vol met gezellige woensdagen, waarin jij mijn kinderen 

(en mij) vertroetelde, zodat ik aan de slag kon en dit werk kon afronden.

Maura en Bruun. Lieve Bruun, jij  hebt er nog weinig weet van, maar tovert altijd weer een 

lach op mijn gezicht. Lieve Maura, het boekje van mama is af. Jij vertelt aan een ieder dat 

het gaat over een prinses met een spierziekte....  (en ze leefde nog lang en gelukkig).

Ik heb nu weer tijd om samen heel veel plezier te maken.

Jacco. Meestal staat op deze plek: zonder jou was dit proefschrift niet mogelijk geweest. 

Dat is niet waar. Zonder jou waren er namelijk geen romantische dineetjes, geen eindeloze 

skatetochten, geen fantastische vakanties in Italië, geen projecten in ons 100-jaar oude 

huis, geen zelfgemaakte pasta’s en zelfgebakken broden en zouden er geen twee kleine 

kindertjes zijn gekomen. Dan was het vast wél in vier jaar klaar geweest! 

Maar wat is me dat alles vele malen liever!

xxx Irene
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