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LIST OF ABBREVIATIONS

ab  amyloid beta
ab40  amyloid beta n-40
ab42  amyloid beta 1-42
ad  alzheimer’s disease
adrda  alzheimer’s disease and related disorders association
anoVa  analysis of variance
apoe   apolipoprotein e 
Bads  Behaviour assessment of dysexecutive syndrome
bvftd   Behavioral variant frontotemporal dementia
cdr   clinical dementia date
ci  confidence interval
ccl5  chemokine (c-c motif) ligand 5 – also known as rantes
csf  cerebrospinal fluid
csf1  colony-stimulating factor 1
cV   coefficient of variation
dlB  dementia with lewy bodies
dna  deoxyribonucleic acid
elisa  enzyme-linker immunosorbent assay
flair  fluid attenuated inversion recovery
ftld  frontotemporal lobar degeneration
fu  follow-up
gapdh   glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase
hr  hazard ratio
ip  isoprostane
icam1  inter-cellular adhesion molecule 1
igfBp6  insuline-like growth factor-binding protein 6
il1a   interleukin-1 alpha
il3  interleukin-3
il8  interleukin-8
mB  microbleed
mci  mild cognitive impairment
mmse  mini mental status examination
mprage  magnetization-prepared rapid acquisition gradient-echo volumes
mri  magnetic resonance imaging
mta  medial temporal lobe atrophy
mrna  messenger ribonucleic acid
nfh  neurofilaments heavy chain
nfl  neurofilaments light chain
nincds  national institute of neurological and communicative disorders and stroke
pdgfB   plateled derived growth fator subunit B
pet  positron emission tomography
piB-pet  pitsburg compound B – positron emission tomography
pnfa   progressive non-fluent aphasia
ptau  phosphorylated tau
ptau-181  phosphorylated tau at threonine 181
rna  ribonucleic acid
sd   semantic dementia 
sd  standard deviation
se  standard error
tau  total tau
tdp-43  tar dna binding protein
tnf   tumor necrosis factor
tmt   trail making test
Vad  Vascular dementia
Vat   Visual association test
Wmh  White matter hyperintensities
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de ziekte van alzheimer
Bij dementie is er sprake van een globale achteruitgang van de cognitieve functies, 
zoals het geheugen of de taalfuncties. deze achteruitgang leidt tot functionele 
beperkingen in het dagelijks leven. de meest voorkomende vorm van dementie is de 
vorm die in 1906 voor het eerst is beschreven door alois alzheimer. hij beschreef de 
relatie tussen stoornissen van de cognitieve functies en afwijkingen bij pathologisch 
onderzoek van de hersenen. deze afwijkingen, de zogenaamde ‘plaques’, bestaan uit 
amyloid en ‘kluwens’ met het tau eiwit. 

diagnose
de ziekte van alzheimer presenteert zich in de meeste gevallen met geheugenklachten, 
later gevolgd door problemen in de taal, de uitvoerende functies en de visueel-
ruimtelijke functies. in de vroege fase is het lastig om de diagnose te stellen; 
geheugenproblemen kunnen immers ook voorkomen bij normale veroudering. de 
diagnose is tot nu toe vrijwel alleen met zekerheid na de dood te stellen, wanneer 
bij microscopisch onderzoek van het hersenweefsel amyloid plaques en tau kluwens 
worden gevonden. om de diagnose in een vroegere fase met zekerheid te kunnen 
stellen, zijn onderzoekers naarstig op zoek naar meetbare stoffen die een afspiegeling 
vormen van wat er zich in de hersenen afspeelt gedurende de ziekte van alzheimer. 
deze stoffen noemen we ook wel biomarkers voor de ziekte van alzheimer.

csf biomarkers
de hersenen worden omringd door hersenvocht (cerebrospinal fluid, csf). in dit 
hersenvocht komen de afvalstoffen van de hersenen terecht. dit vocht kan daarom 
dienen als een spiegel voor wat er in de hersenen aan schadeprocessen plaatsvindt. 
aan het einde van de vorige eeuw is men begonnen met het meten van amyloid (ab42) 
en tau (tau en ptau-181) in het hersenvocht. met behulp van deze metingen kan de 
diagnose ziekte van alzheimer met grotere zekerheid en in een vroegere fase worden 
gesteld. Waarden van ab42 bleken lager, en waarden van tau en ptau-181 bleken 
hoger bij patiënten met de ziekte van alzheimer. daarnaast geeft het onderzoek van 
hersenvocht de mogelijkheid om tijdens het leven, in vivo, inzicht te krijgen in de 
schadeprocessen die gaande zijn.

apoe genotype
het dragen van een bepaald apoe genotype is geassocieerd met het krijgen van de 
ziekte van alzheimer. het genotype bestaat uit drie typen: type ε2, ε3 en ε4. dragers 
van het ε4 genotype hebben een sterk verhoogd risico op de ziekte van alzheimer: 
heterozygote dragers hebben een 3-4 keer zo grote kans en homozygote dragers 
zelfs een 6-10 keer zo grote kans. het is tot op heden niet volledig duidelijk waarom 
dragers van dit genotype deze verhoogde kans hebben. apoe ε4 dragers zouden 
meer amyloid stapeling hebben, doordat het ε4 type zorgt voor verhoogde aanmaak 
en voor een verminderde afvoer van amyloid. dit is de meest aanvaarde theorie 
over de rol van het apoe ε4 genotype in het ontstaan van de ziekte van alzheimer. 
daarnaast is dit genotype geassocieerd met andere schadeprocessen, die mogelijk 
ook bij zouden kunnen dragen aan het ontstaan van de ziekte van alzheimer. deze 
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andere schadeprocessen zijn: toegenomen ontsteking, vasculaire problemen (zoals 
een hoge bloeddruk) en verminderde mogelijkheid van het repareren van schade in 
het hersenweefsel. 

samenVatting
in hoofdstuk 2 staan vier studies beschreven, waarin gekeken is naar de rol van het 
apoe ε4 genotype in relatie tot andere risicofactoren. in hoofdstuk 2.1 beschrijven 
we de effecten van het apoe ε4 genotype op de waarden van csf biomarkers in 
relatie tot leeftijd, bij gezonde personen en patiënten met de ziekte van alzheimer. 
We toonden aan dat gezonde personen, die of ouder zijn of drager zijn van het 
apoe ε4 genotype, lagere ab42 (amyloid) waarden hadden ten opzichte van jonge 
gezonde niet-ε4 dragers. Voor tau en ptau-181 vonden we iets anders: alleen gezonde 
personen die en ouder en drager van ε4 waren hadden hogere waarden van deze 
biomarkers. dit zou kunnen betekenen dat de risicofactoren ouderdom en apoe ε4 
genotype onafhankelijk van elkaar leiden tot meer amyloid pathologie. en, dat het 
apoe ε4 genotype met name in combinatie met andere schade (zoals bij het ouder 
worden) leidt tot tau pathologie. in patiënten die al de ziekte van alzheimer hadden, 
vonden we de hoogste tau en ptau-181 waarden in de oudere patiënten met het 
apoe ε4 genotype en in de jongere patiënten zonder het apoe ε4 genotype. dit 
zou kunnen betekenen dat in de jongere patiënten ook andere risicofactoren een 
rol spelen (wellicht een ander risico-gen). in hoofdstuk 2.2 beschrijven we het effect 
van het apoe ε4 genotype op de waarden van de csf biomarkers in relatie tot 
hoge bloeddruk. dit onderzochten we in gezonde personen, patiënten met milde 
cognitieve stoornissen die nog niet dement waren (mci) en patiënten met de ziekte 
van alzheimer. We vonden dat de waarden van tau en ptau-181 hoger zijn in patiënten 
die drager waren van het apoe ε4 genotype en hoge bloeddruk hadden. dit zagen 
we in alle drie de patiëntengroepen. hoge bloeddruk had geen effect op de waarde 
van ab42. dit zou kunnen betekenen dat juist de combinatie van hypertensie en het 
ε4 dragerschap leidt tot meer tau schade. Wij denken dat de oorzaak hiervan zou 
kunnen zijn dat de schade door hoge bloeddruk bij ε4-dragers zou kunnen leiden tot 
ontsteking of dat deze schade minder efficiënt gerepareerd wordt. in hoofdstuk 2.3 
beschrijven we een studie waarin we kijken naar de prognostische waarde van laag 
ab42 en hoog tau in csf, in relatie tot het apoe ε4 genotype, voor de progressie 
van mci naar de ziekte van alzheimer. We vonden dat als we afzonderlijk naar ab42, 
tau en het apoe ε4 genotype keken dat ze allen voorspellend zijn voor het krijgen 
van de ziekte van alzheimer. echter, als we keken naar de waarden van ab42 en tau in 
relatie tot het apoe ε4 genotype, dan zagen we dat hoog tau, zowel in patiënten met 
als zonder het apoe ε4 genotype, voorspellend was voor het krijgen van de ziekte 
van alzheimer. lage waarden van ab42 waren echter alleen bij patiënten zonder het 
ε4 genotype voorspellend voor de ziekte. het lijkt alsof het apoe ε4 genotype altijd 
leidt tot lagere ab42 waarden en dat dit weinig zegt over ziekteprogressie in mci 
patiënten. naast amyloid pathologie zouden andere processen, zoals cardiovasculaire 
schade en inflammatie een rol kunnen spelen. de combinatie van amyloid en andere 
schadeprocessen leidt tot verhoogd tau en een verhoogd risico op de ziekte van 
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alzheimer. in hoofdstuk 2.4 hebben we gekeken naar microbloedingen in relatie 
tot het apoe genotype en de csf biomarkers. microbloedingen lijken een uiting 
van excessieve amyloid ophoping, maar worden ook in verhoogde mate gezien bij 
patiënten met cardiovasculaire ziekte. de waarden van ab42 bleken lager, en tau 
en ptau-181 bleken hoger, in apoe ε4 dragers. daarnaast leken apoe ε4 dragers 
meer microbloedingen te hebben. dit zou kunnen betekenen dat microbloedingen 
inderdaad gerelateerd zijn aan alzheimer pathologie en dat het apoe ε4 genotype 
een verhoogd risico met zich mee brengt voor het ontstaan van microbloedingen. 

uit deze 4 studies blijkt dat de rol van het apoe ε4 genotype in het ontstaan 
van de ziekte van alzheimer complex is. het lijkt zo te zijn dat het ε4-dragerschap 
niet alleen leidt tot meer amyloid pathologie, maar ook, in combinatie met andere 
risicofactoren, tot meer tau kluwen. dit zou kunnen komen doordat toegenomen 
ontsteking, vasculaire problemen en verminderde mogelijkheid van het repareren van 
schade in het hersenweefsel, direct leidt tot een toename in tau.

het meeste onderzoek naar csf biomarkers is gedaan in gespecialiseerde 
klinieken. dit geldt ook voor het onderzoek naar de diagnostische (meer)waarde van de 
biomarkers voor het onderscheiden van gezonde individuen van patiënten met de ziekte 
van alzheimer. de dagelijkse praktijk in veel klinieken is echter anders. ook patiënten 
met andere vormen van dementie presenteren zich en specialisten willen juist deze 
patiënten kunnen onderscheiden van alzheimer patiënten. in hoofdstuk 3.1 beschrijven 
we een studie over de invloed van csf biomarkers op het stellen van een diagnose in 
een niet academische, perifere, geheugenkliniek. de uitslagen van de csf biomarkers 
kwamen overeen met de initiële klinische diagnose in 69% van de gevallen; dit was 
lager dan verwacht. We vonden tevens dat na het meten van de csf biomarkers 10% 
van de diagnoses werd aangepast en dat in 30% de arts zekerder was over de reeds 
gestelde diagnose. in deze setting leken de csf biomarkers niet erg geschikt voor het 
differentiëren van andere vormen van dementie van de ziekte van alzheimer, maar wel 
geschikt om het vertrouwen van de clinicus in de diagnose te vergroten. 

in hoofdstuk 3.2 beschrijven we het gebruik van een nieuwe biomarker, ab40, 
in het onderscheid tussen frontotemporale dementie, gezonde personen en 
patiënten met de ziekte van alzheimer. We toonden aan dat, met het toevoegen van 
deze nieuwe biomarker aan de bestaande biomarkers ab42, tau en ptau-181, het 
onderscheid tussen frontotemporale dementie en gezonde personen beter gemaakt 
kon worden. het onderscheid tussen de ziekte van alzheimer en frontotemporale 
dementie verbeterde echter nauwelijks.

de ziekte van alzheimer is per definitie een progressieve aandoening. tussen 
individuen bestaan er echter grote verschillen in mate van agressiviteit van de ziekte. 
in hoofdstuk 4.1 onderzoeken we of cognitieve achteruitgang te voorspellen is met 
behulp van csf biomarkers. een lage waarde van de verhouding tussen ptau-181 en 
tau bleek voorspellend te zijn voor snelle achteruitgang op de geheugentest mmse 
(een globale test voor de ernst van de dementie). daarnaast bleken ook hoog tau 
en laag ab42 in enige mate voorspellend te zijn voor snelle achteruitgang. ptau-181 
(gefosforyleerd tau) lijkt een heel specifieke marker voor het vormen van tau kluwens, 
terwijl het totale tau meer een marker lijkt voor celschade. deze data kunnen inzicht 
geven in de rol die tau en fosforylering van tau speelt in het voortschrijden van de 
ziekte. mogelijk heeft het fosforyleren van het vrije tau een remmende werking op 
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de ziekte. in hoofdstuk 4.2 bestuderen we zeven verschillende biomarkers in relatie 
tot ziekteprogressie. in deze studie zijn de biomarkers gemeten op 2 momenten: bij 
de eerste presentatie met klachten en in een latere fase. We vonden dat de klassieke 
csf biomarkers ab42 en ptau-181 niet veranderden in de tijd, maar dat 4 minder 
specifieke biomarkers, namelijk isoprostane, neurofilamenten light, tau en ab40, wel 
veranderden over de tijd. isoprostane, een marker voor oxidatieve stress, lijkt het 
meest geassocieerd met ziekteprogressie omdat deze marker ook gecorreleerd is met 
cognitieve achteruitgang. deze, en andere markers, zouden in de toekomst gebruikt 
kunnen worden om de progressie van de ziekte te volgen en effecten van medicatie 
te meten. de uitkomsten van deze studie bevestigen het idee dat de amyloid plaques 
en tau kluwens ontstaan in een hele vroege fase van de ziekte en dat in latere fasen 
deze eiwitten niet veel meer veranderen, ondanks progressie van de ziekte. andere, 
meer niet-specifieke, schadeprocessen lijken juist in een latere fase een belangrijkere 
rol te spelen.

de tot nu toe beschreven biomarkers worden gemeten in hersenvocht, hetgeen 
afgenomen wordt door middel van een ruggenprik. het zou veel minder belastend 
voor de patiënt zijn om een biomarker te meten in het bloed, dat via een simpele 
bloedafname kan worden afgenomen. het meten van een biomarker in bloed heeft 
ook als voordeel dat veel gemakkelijker grotere groepen tegelijk onderzocht kunnen 
worden. in hoofdstuk 5.1 beschrijven we een studie, waarin we ab40 en ab42 hebben 
gemeten in plasma. helaas bleken de waarden van deze twee markers niet te verschillen 
tussen gezonde individuen en patiënten met de ziekte van alzheimer. daarnaast 
waren de waarden van ab42 in plasma niet gerelateerd aan de waarden van ab42 
in het hersenvocht. deze markers lijken derhalve niet bruikbaar voor diagnostiek. in 
hoofdstuk 5.2 beschrijven we de diagnostische toepassing van metingen van mrna-
expressie van verschillende aan ontsteking en celdood gerelateerde ‘signaalmarkers’. 
We vonden dat de expressie van ccl5 verlaagd was bij patiënten met de ziekte van 
alzheimer. daarnaast waren de expressie van ccl5 en tnf gecorreleerd met de ab42, 
tau en ptau-181, en met de mmse, een globale test voor de ernst van de dementie. 
een groep van ‘signaalmarkers’ zou mogelijk gebruikt kunnen worden als bloedtest 
voor de ziekte van alzheimer. 

aanbevelingen voor verder onderzoek:  
longitudinale studies en het ontwikkelen van nieuwe markers 
om de complexe rol van het apoe genotype en van niet-specifieke schadeprocessen 
bij de ziekte van alzheimer nog beter te begrijpen, zou er meer onderzoek over een 
lange tijdsperiode gedaan moeten worden. dit is weliswaar kostbaar en tijdrovend, 
maar met deze vorm van onderzoek zouden de oorzaak-gevolg relaties van deze 
risicofactoren en de ziekte beter kunnen worden vastgesteld. 

de klassieke markers voor de ziekte van alzheimer, ab42, tau en ptau-181, zijn 
heel belangrijk bij het stellen van een accurate en vroege diagnose. hierbij bestaat 
ook een aantal problemen, zoals te lezen is in dit proefschrift. de klassieke markers 
maken goed onderscheid tussen patiënten met de ziekte van alzheimer en gezonden 
individuen. het onderscheid met andere vormen van dementie blijkt echter veel 
lastiger. nieuwe biomarkers die specifiek zijn voor andere vormen van dementie, zoals 
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frontotemporale dementie of de lewy body dementie, zouden ontwikkeld moeten 
worden.

daarnaast zou het voor patiënten veel minder belastend zijn als er goede biomarkers 
in bloed gevonden kunnen worden. in onze studie hebben wij deze markers nog niet 
gevonden. mogelijk dat het meten van ‘signaalmarkers’ die een systemische respons 
weergeven meer informatie biedt.

algemene concluderende opmerkingen 
 » het apoe ε4 genotype heeft een ‘meer complexe’ rol in de ontwikkeling van de 

ziekte van alzheimer dan algemeen verondersteld wordt
 » niet-specifieke processen lijken het meest schadelijk in een meer gevorderd 

stadium van de ziekte van alzheimer 
 » de huidige plasma biomarkers zijn onbruikbaar. in plasma te meten 

‘signaalmarkers’, die hopelijk meer bruikbaar zijn voor diagnostiek bij de ziekte 
van alzheimer, zouden ontwikkeld moeten worden 

 » ziekte-specifieke, op eiwitprofiel-gebaseerde markers voor de andere vormen 
van dementie, zoals frontotemporale dementie, moeten ontwikkeld moeten 
worden, om beter onderscheid te kunnen maken met de ziekte van alzheimer





183

&

 THESES ALzHEIMER CENTER

l. gootjes: dichotic listening, hemispheral connectivity and dementia (2004)

k. van dijk: peripheral nerve stimulation in alzheimer’s disease (2005)

r. goekoop: functional mri of cholinergic transmission (16-01-2006)

r. lazeron: cognitive aspects in multiple sclerosis (03-07- 2006)

n.s.m. schoonenboom: csf markers in dementia (10-11-2006)

e.s.c. korf: medial temporal lobe atrophy on mri: risk factors and predictive value 
(22-11-2006)

B. van harten: aspects of subcortical vascular ischemic disease (22-12-2006)

B. Jones: cingular cortex networks: role in learning and memory and alzheimer’s 
disease related changes (23-03-2007)

l. van de pol: hippocampal atrophy from aging to dementia: a clinical and radiological 
perspective (11-05-2007)

y.a.l. pijnenburg: frontotemporal dementia: towards an earlier diagnosis (5-7-2007)

a. Bastos leite: pathological ageing of the Brain (16-11-2007)

e.c.W. van straaten: Vascular dementia (11-1-2008)

r.l.c. Vogels: cognitive impairment in heart failure (11-4-2008)

J. damoiseaux: the brain at rest (20-5-2008)

g.B. karas: computational neuro-anatomy (19-6-2008)

f.h. Bouwman: Biomarkers in dementia: longitudinal aspects (20-6-2008)

a.a. gouw: cerebral small vessel disease on mri: clinical impact and underlying 
pathology (20-03-2009)

h. van der roest: care needs in dementia and interactive digital information 
provisioning (12-10-2009)

c. mulder: csf Biomarkers in dementia (11-11-2009)

W. henneman. advances in hippocampal atrophy measurement in dementia:

beyond diagnostics (27-11-2009)

s.s. staekenborg: from normal aging to dementia: risk factors and clinical findings in 
relation to vascular changes on brain mri (23-12-2009)

n. tolboom: imaging alzheimer’s disease pathology in vivo: towards an early diagnosis 
(12-02-2010)

n.a. Verwey: Biochemical markers in dementia: from mice to men. a translational 
approach (15-04-2010)

m.I. Kester: Biomarkers for alzheimer’s pathology; monitoring, predicting and 
understanding the disease (14-01-2011)





185

&

LIST OF PUBLICATIONS

teunissen ce, Verwey na, Kester mI, van uffelen k, Blankenstein ma. standardization 
of assay procedures for analysis of the csf Biomarkers amyloid b(1-42), tau, and 
phosphorylated tau in alzheimer’s disease: report of an international Workshop. int J 
alzheimers dis. 2010 [epub ahead of print]

Van harten a, mulders J, Çevik c, Kester mI, scheltens p, Van der flier Wm, oudejans 
cB. microrna analysis in the spinal fluid of alzheimer patients: a methodological 
feasibility study. in: circulating nucleic acids in plasma and serum 2011, part 6, 275-
282. springer 2011

Kester mI, Boelaarts l, Bouwman fh, Vogels rl, groot er, van elk eJ, Blankenstein 
ma, van der flier Wm, scheltens p. diagnostic impact of csf biomarkers in a local 
hospital memory clinic. dement geriatr cogn disord. 2010;29:491-497 

Kester mI, van der flier Wm, mandic g, Blankenstein ma, scheltens p, muller m. 
Joint effect of hypertension and apoe genotype on csf biomarkers for alzheimer’s 
disease. J alzheimers dis. 2010;20:1083-1090 

Verwey na, Kester mI, van der flier Wm, Veerhuis r, Berkhof h, twaalfhoven h, 
Blankenstein ma, scheltens and p, pijnenburg ya.additional value of csf amyloid-
beta 40 levels in the differentiation between ftld and control subjects. J alzheimers 
dis. 2010;20:445-452 

Kester mI, van der Vlies ae, Blankenstein ma, pijnenburg ya, van elk eJ, scheltens 
p, van der flier Wm. csf biomarkers predict rate of cognitive decline in alzheimer 
disease. neurology. 2009;73:1353-1358

goos Jd, Kester mI, Barkhof f, klein m, Blankenstein ma, scheltens p, van der 
flier Wm. patients with alzheimer disease with multiple microbleeds: relation with 
cerebrospinal fluid biomarkers and cognition. stroke. 2009;40:3455-3460

Kester mI, Verwey na, van elk eJ, Blankenstein ma, scheltens p, van der flier Wm. 
progression from mci to ad: predictive value of csf abeta42 is modified by apoe 
genotype. neurobiol aging. 2009 [epub ahead of print]

Kester mI, scheltens p. dementia: the bare essentials. pract neurol. 2009;9:241-251 
[review]

Kester mI, Blankenstein ma, Bouwman fh, van elk eJ, scheltens p, van der flier Wm. 
csf biomarkers in alzheimer’s disease and controls: associations with apoe genotype 
are modified by age. J alzheimers dis. 2009;16(3):601-7

Kester mI, Verwey na, van elk eJ, scheltens p, Blankenstein ma. evaluation of plasma 
abeta40 and abeta42 as predictors of conversion to alzheimer’s disease in patients 
with mild cognitive impairment. neurobiol aging. 2010;31:539-540 [author reply]

Brouwer ae, siddiqui aa, Kester mI, sigaloff kc, rajanuwong a, Wannapasni s, 
chierakul W, harrison ts. immune dysfunction in hiV-seronegative, cryptococcus 
gattii meningitis. J infect. 2007;54:165-8





187

&

CURRICULUM VITAE

maartje kester was born July 1980 in the hague, the netherlands. after completing 
her high school at the dalton scholengemeenschap, the hague in 1998, she went on 
to study medicine at the university of amsterdam. from 2000 on, she also studied 
philosophy at the same university, and obtained a masters degree in philosophy of 
science in 2004. during her studies she was an active member of the international 
federation of medical students’ associations (ifmsa) in the working group for public 
health, first locally, and later in the national Board. she went abroad for a number of 
clinical electives and internships, in scotland, india, thailand and canada. her interest 
for cognitive neurology was definitely sparked at her student job at the netherlands 
Brain bank (nin-knaW), where she worked from 2003 to 2006.

after she obtained her medical doctorate in 2006, maartje started working 
as a physician at the neurology department in the medical center of alkmaar. in 
october 2007 she commenced the research project, which resulted in this thesis, at 
the alzheimer center, department of neurology at the Vu university medical center, 
under supervision of prof dr ph scheltens, prof dr ma Blankenstein and dr Wm van der 
flier. in this period she had the opportunity to start a masters in epidemiology at the 
department of epidemiology and Biostatistics of the Vu university (epidm), which she 
hopes to complete in december 2010. may 2010 she started her specialist registrar 
neurology training at the Vu university medical center.





189

&

DANKWOORD

Bij het alzheimer centrum begon ik met onderzoek naar hersenvocht en mijn 
werkkamer bleek het aquarium. Wat koudwatervrees is me eigen, maar dit was in alle 
opzichten een warm bad. eigenlijk een vrijwel ideale promotieplek, en dat niet in de 
minste plaats door de mensen die het centrum vormen.

allereerst wil ik de patiënten bedanken die aan de studies bij het alzheimer 
centrum hebben meegewerkt. met name patiënten die belangeloos aan de 2e 
ruggenprik studie hebben meegedaan, ben ik zeer dankbaar.

philip scheltens. Van enige afstand houd je het overzicht, maar als het nodig is, kijk 
je mee tot in detail. dank voor de mogelijkheid voor deze promotiestudie, en zeker 
ook voor de kans die je me gaf om me verder in de epidemiologie te bekwamen. Je 
geeft mij het vertrouwen te mogen proberen, falen en presteren. het was bijzonder 
om de groei van jouw alzheimer centrum mee te mogen maken, de nieuwbouw is 
meer dan verdiend.

rien Blankenstein. kwaliteit moet je zelf controleren, want: ‘to assume makes an 
ass out of you and me’. Je geeft altijd nauwkeurige uitleg bij elke verbeteringen, 
waardoor die altijd leerzaam worden. door jouw inzet hield ik oog voor details en heb 
ik tegelijkertijd oog gekregen voor de valkuilen van biochemische testmethoden. Je 
laat zien hoe iets dat op zich goed is, beter kan worden en dat is voor een onderzoeker 
heel prettig.

Wiesje van der flier. Beste vrouwelijk rolmodel dat ik me had kunnen wensen. in 
praktische zin, zo leerde ik direct dat je in de baseline karakteristieken tabel natuurlijk 
het aantal vrouwen beschrijft en niet het aantal mannen. maar met name inspireer je 
door jouw enthousiasme en efficiëntie. de aandacht die jij besteedt aan het opleiden 
van ‘je’ promovendi is ongelooflijk: eindeloze revisies, hulp bij statistiek, ga zo maar 
door. Bedankt is niet toereikend.

prof dr JJ heimans, dank voor het deelnemen aan mijn promotiecommissie, maar 
zeker ook voor de mogelijkheid om in het Vumc de opleiding neurologie te volgen. 
majon muller, je internistische en epidemiologische inzichten vormen een belangrijke 
aanvulling in het apoe hoofdstuk. ik heb veel van je geleerd. cees oudejans, al snel 
werd je mening duidelijk: rna is de toekomst. dank voor deze spannende draai aan 
het laatste hoofdstuk. ook de andere leden van de promotiecommissie: prof dr ip 
kema, prof dr Jm rozemuller en prof dr BmJ uitdehaag wil ik heel hartelijk danken 
voor de aandacht die ze hebben besteed aan het lezen van mijn boekje.

zonder analisten was geen van de studies in dit boekje mogelijk geweest, ik wil 
jullie dan ook bijzonder danken: astrid, eef, dorine en hans, voor de uitleg over elisa 
en ondertiteling bij kc besprekingen. harry, voor je enthousiaste maar sceptische 
praatjes en de vele elisas. marleen, voor 2 geslaagde luminex projecten. kees 
Bedankt!!! charlotte teunissen, voor de organisatorische hulp bij de ‘longitudinale’ 
bepalingen. marieke, voor de organisatie van parelsnoer. allerdien en Joyce, voor 
de mrna bepalingen. Verder wil ik peter scheffer bedanken voor de mogelijkheid 
om isoprostane in csf te meten. Je duidelijke uitleg en doorzettingsvermogen 
waren inspirerend. rob Veerhuis en pieter-Jelle Visser dank voor jullie uitgebreide en 
geduldige uitleg. csf promotievoorgangers niki, femke, cees mulder en niek. dank 
voor jullie uitleg en inspiratie. mooi team! 
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els van deventer, beste artikelspeurder die we kunnen wensen. marian van den 
oever, een verademing om met een logistiek probleem bij jou aan te kunnen kloppen. 
marijke, ina, eysja, loes, hoda, etienne en merel dank voor jullie hulp bij al die extra 
lp’s, jullie hulp was onmisbaar. rolinka, freek en saskia, dank voor jullie steun en 
gezelligheid. evan en de ctu (zeker hoda), dank voor jullie hulp bij organisatorische 
problemen. yolande pijnenburg, evelien lemstra en niels prins, dank voor jullie 
klinische inzichten.

medezwemmers in het aquarium: ellemarije, zonder jou was mijn boekje nooit 
zo snel afgekomen. Je mediterrane werktijden, maar vooral ook alle praktische en 
gezellige adviezen waren onmisbaar. daniëlle, je hik en je onuitputtelijke bron van 
nieuwtjes (verhuizingen, baby’s etc.) maken lange dagen afwisselend. rik, de stille 
kracht met de droogste humor. els, karin en kim, dank voor alle snoepjes, koekjes 
en noodzakelijke afleiding op -1. de Bunker, cc en de Brug: alida, Wouter, salka, 
nelleke, annelies, esther, Willem, Jeroen, sandra, Wesley, argonde, lieke, maja 
en hanneke, dank voor alle etentjes, (champagne)borrels, feestjes en de dagelijkse 
koffie. zonder jullie was het ondenkbaar dat mijn promotietijd zo inspirerend en leuk 
zou zijn geweest!

femke, al jaren volgen we ongeveer hetzelfde pad, en ik kan me daar alleen 
maar gelukkig mee prijzen. fijn dat je mijn promotie van zo dicht meemaakt, snel op 
naar die van jou! sietske, dank voor de gezelligheid tijdens de icad’s. de volgende 
verjaardagstaart kom ik je brengen. een eer dat jullie mijn paranimfen willen zijn!

lot, susanne, aimee, elske, maaike, Willemijn, kim V en esther. tien jaar net 
gevierd, wat mij betreft er zo nog tien jaar bij! fijn om zulke goede vriendinnen te 
hebben. medepromovendi: kim s (medewereldreiziger), anna, marion, marlous, 
froukje – zeuren op z’n productiefst en gezelligst. stephanie, lotje, karin, laurien, 
simone, marja zouden jullie dit boekje dan wel lezen? marie, al jaren kijk je met groot 
onbegrip naar mijn boekenlijst, 50-urige werkweek en mijn alles-op-een-dag-dh-
planning. nu: hm 0-2. alles wordt vermakelijk, dat zou ik niet willen missen.

plony, je bent er altijd voor mij, maar vertrouwt ook mijn keuzes. Jaap, je spitst mijn 
ideeën, over de wereld en mezelf. ik kan jullie beiden niet genoeg bedanken. Joan, 
wat een mazzel dat mijn moeder je heeft gevonden. cWh, oma en arthur, de broer 
die ik niet had willen missen, fijn dat jullie er zijn. lucy, anne, Vera, katja en carine 
bedankt voor een altijd levendig ‘extra’ thuis, de Vondelstraat. 

grappend was je eigen suggestie voor dit plekje: ‘ondanks merijn…’. dat ‘ondanks’ 
is eigenlijk precies hetgeen, waar ik jou hier voor wil danken. ik kan me geen betere 
steun wensen.


