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List of abbreviations 
 
AD  Alzheimer’s disease 
BA  Brodmann area 
BOLD  Blood oxygenation level dependent 
CCA  Cross-correlation analysis 
CSF  Cerebral spinal fluid 
DMN  Default mode network 
DTI  Diffusion tensor imaging 
EEG  Electroencephalography 
EPI  Echo planar imaging 
FA  Fractional anisotropy 
FMRI  Functional magnetic resonance imaging 
FSL  FMRIB’s software library 
FWHM  Full with at half maximum 
GDS  Geriatric depression scale 
GLM  General linear model 
GM  Grey matter 
ICA  Independent component analysis 
MCI  Mild cognitive impairment 
MEG  Magnetoencephalography 
MMSE  Mini-mental state examination 
MRI  Magnetic resonance imaging 
NLV  Dutch version of the New Adult Reading test 
PET  Positron emission tomography 
PICA  Probabilistic independent component analysis 
REST  Random episodic silent thinking 
ROI  Region of interest 
RSN  Resting state network 
RSNs  Resting state networks 
TE  Echo time 
TMT  Trail making test 
T-PICA  Tensor probabilistic independent component analysis 
TR  Repetition time 
WAIS  Wechsler adult intelligence scale 
WISC  Wechsler intelligence scale for children 
WM  White matter 



 

154 



Curriculum Vitae 

  155 

Curriculum Vitae 
 
Jessica Sophie Damoiseaux was born on March 18 1978 in Maastricht. In 1996 she 
graduated from Sint-Maartens College in Maastricht. Before starting university, Jeske 
went abroad for a year to Rhode Island (USA) to work as an au pair. From 1997 to 
2003 she studied psychology at Utrecht University. During this period she spent one 
year as a board member of a European student organization (AEGEE-Utrecht) and 
another year as a member of the University student council. In December 2003 she 
started her PhD-project, which resulted in this thesis, at the Alzheimer Center, 
Department of Neurology of the VU University Medical Center, in Amsterdam. She has 
now moved to the US and is currently working on a post-doctoral research project at 
Stanford University. 
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Dankwoord 
 
Graag wil ik alle mensen bedanken die hebben bijgedragen aan het tot stand komen 
van dit proefschrift en een aantal mensen in het bijzonder. 
Ten eerste wil ik alle gezonde proefpersonen, patiënten en partners van patiënten 
bedanken voor hun deelname aan de studies beschreven in dit proefschrift. Zonder 
hun medewerking had ik nooit zulke mooie data kunnen verzamelen. 
 
Mijn promotoren prof.dr. Ph. Scheltens en prof.dr. F. Barkhof: 
Heel erg bedankt voor de mogelijkheid die jullie me hebben geboden om onder jullie 
begeleiding aan mijn promotieonderzoek te werken en het vertrouwen en de vrijheid 
die jullie me hebben gegeven. 
Beste Philip, je optimisme werkt heel motiverend en maakt het Azheimer Center tot 
een ontzettend prettige werkomgeving. 
Beste Frederik, jij stimuleerde me verder te kijken dan de geijkte route en om altijd 
weloverwogen keuzes te nemen. 
 
Mijn co-promotoren dr. Serge Rombouts en prof.dr. Kees Stam: 
Beste Serge, een betere begeleider had ik me niet kunnen wensen. Voor mijn gevoel 
was het ‘resting state‘ onderzoek echt ons project. Ik kon altijd met al mijn vragen bij 
jou terecht, maakte niet uit of het om praktische of inhoudelijke zaken ging. De eerste 
twee jaar van mijn promotietraject hebben we vaak samen achter de computer gezeten 
om nieuwe analyse technieken onder de knie te krijgen. De vorm van begeleiding 
veranderde wel iets toen je naar Leiden vertrok. Samen achter de computer zitten 
kwam er niet vaak meer van maar via e-mail en telefoon kan gelukkig ook veel 
besproken worden. Super bedankt voor je inzet en steun! Ik hoop dat we in de 
toekomst nog vaak samen zullen werken! 
Beste Kees, Ik prijs mezelf erg gelukkig dat ik jou als vierde (extra) begeleider had. 
Jouw kennis over functionele connectiviteit en je altijd zeer fundamentele opmerkingen 
zorgden ervoor dat ik mijn onderzoek en de resultaten in een bredere context bleef 
plaatsen. 
 
De leden van de promotiecommissie: 
Dr. Christian Beckmann. Dear Christian, I would like to thank you for the great 
collaboration on resting state FMRI data analysis, in particular for your patience 
explaining the tensor PICA method and your help with answering difficult questions 
from reviewers. Furthermore, I would like to thank you for taking place in my promotion 
committee and your companionship during conferences and other meetings, it is 
always great fun to hang out with you! 
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Dr. Ernesto Sanz-Arigita. Dear Ernesto, it has been great to have you around and talk 
to you about functional and anatomical connectivity, analysis approaches, computer 
problems, Spain, travelling etc. Thank you for all of this and for taking place in my 
promotion committee. 
Prof.dr. David Norris, thank you for reading my manuscript and taking place in the 
promotion committee. 
Prof.dr. Dick Veltman en prof.dr. Cees Jonker, bedankt voor het kritisch lezen van mijn 
proefschrift en het plaatsnemen in de promotiecommissie. 
 
Prof.dr. Stephen Smith. Dear Steve, I would like to thank you (and the rest of FMRIB’s 
analysis group) for the great collaboration. I feel very lucky that we were able to work 
with the latest tools for FMRI and DTI data analysis and had the best support possible! 
 
Nicole Oei, bedankt voor de goede en leuke samenwerking tijdens het cortisol 
onderzoek. Door jou was het opofferen van weekenden om te scannen een stuk 
minder vervelend. Het was altijd reuze gezellig en efficiënt! Net zoals de 
werkbesprekingen bij de Marion. 
 
Hanane El Hachioui, bedankt voor je hulp bij de dataverzameling van het cortisol 
onderzoek. Je was bereid om tijdens je stage samen met Nicole en mij in de 
weekenden aan de slag te gaan en wat waren we een goed team! 
 
Suk Fan Hau, bedankt voor je hulp bij het afnemen van neuropsychologisch 
onderzoek. Je hebt me heel wat werk uit handen genomen! 
 
Alle medewerkers van de MRI, in het bijzonder: Dulcy Lieveld, Erwin Kist en Karin 
Barbiers, wil ik bedanken voor al hun hulp voor, tijdens en na het scannen. Een 
speciaal bedankje aan Ton Schweigmann, echt ongekend hoe jij patiënten op hun 
gemak kan stellen in de scanner! 
 
De MR-fysici, in het bijzonder Joost Kuijer, bedankt voor alle hulp en uitleg. 
 
Merel Baak, bedankt voor je hulp bij het zoeken naar en inplannen van gezonde 
controles en patiënten voor mijn onderzoek. 
 
Geert Vos, bedankt voor alle hulp bij computer problemen. 
 
Marian van 't Oever, Regina Wijhenke-Rakim en Alexandra Linger bedankt voor jullie, 
voornamelijk logistieke, hulp in de afgelopen jaren. Vooral het plannen van een 



Dankwoord 

  159 

onderzoeksoverleg had veel voeten in de aarde maar uiteindelijk is het toch altijd 
gelukt. 
 
(Oud) Collega's van het Alzheimer Center:  
Wouter Henneman, Alida Gouw, Salka Staekenborg, Nelleke Tolboom, Esther 
Koedam, Jasper Sluimer, Ellemarije Altena, Annelies van der Vlies, Wiesje van der 
Flier, Niek Verwey, Alie Schuitemaker, Laura van de Pol, Femke Bouwman, Sietske 
Sikkes en alle andere onderzoekers en medewerkers. Wat zijn jullie toch leuke 
collega's!! Zowel tijdens als na het werk, het was altijd gezellig. Ik wil jullie bedanken 
voor de leuke tijd op de VU. Ik zal jullie missen! Alida en Salka, jullie zijn ondertussen 
wel meer dan collega's, horen misschien wel al in de categorie vrienden thuis…;-). Ik 
ben dan ook heel erg blij dat jullie mijn paranimfen willen zijn! Wouter, de beste 
kamergenoot die je maar kunt wensen! Waar kom je nou nog iemand tegen die na 
jaren van afwijzing nog steeds blijft vragen of je iets te drinken uit de automaat wilt? 
Mijn volgende kamergenoot kan alleen maar tegenvallen… 
 
Rutger Goekoop, bedankt voor het wegwijs maken in het onderzoekers-wereldje van 
het Alzheimer Center, de levendige discussies en de gezelligheid. 
 
Niels van Strien, Alette Wessels en alle andere collega onderzoekers van o.a. de MS 
en Parkinson, bedankt voor het delen van promotie lief en leed. 
 
Ik wil al mijn vrienden bedanken voor hun interesse in mijn onderzoek en bovenal voor 
de geboden afleiding. Werk is niet alles en ik ben blij dat ik mijn vrije tijd met jullie heb 
kunnen delen! 
 
Ik wil mijn familie ontzettend bedanken voor hun steun, interesse en vertrouwen. Mam, 
ik vind het echt super dat je de voorkant van dit proefschrift hebt gemaakt. Ik ben er 
heel trots op. Bedankt! Berbke, Remy, Vidar en Tyra, een extra bedankje voor de 
geboden afleiding. Samen een weekendje weg, naar de dierentuin of gewoon lekker 
buiten spelen. Het was zeker een aangename afwisseling van het achter de computer 
zitten. Ted en Greet, bedankt voor jullie enthousiasme (en dat terwijl ik nog geen 
publicatie in de Intermediair heb). 
 
Last but not least, Jasper. Jij bent de afgelopen vier jaar zonder twijfel mijn grootste 
steun en toeverlaat geweest. Het is fantastisch… jij bent fantastisch! 


