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Zonder de hulp van heel veel mensen van zowel binnen als buiten het ziekenhuis was 
dit proefschrift er niet geweest. Daarom wil ik iedereen bedanken die dit mogelijk heeft 
gemaakt. Een aantal mensen wil ik hierbij in het bijzonder noemen.

Allereerst wil ik alle patiënten en gezonde vrijwilligers bedanken die aan het onderzoek 
hebben meegedaan. Ik vind het heel bijzonder dat zo velen van hen belangeloos een 
ruggenprik ondergingen om dit onderzoek mogelijk te maken.

Mijn promotoren: Prof. Dr. H.W. Berendse en Prof. Dr. H.J. Groenewegen
Beste Henk (Berendse), wat ben ik blij dat ik de kans heb gekregen dit onderzoeksproject 
onder jouw begeleiding te doen. Je doortastendheid, logisch redeneren, enthousiasme 
en goede begeleiding hebben een heel belangrijk aandeel in de totstandkoming van dit 
proefschrift. Als wetenschapper en als neuroloog ben je een groot voorbeeld voor mij. 
Bedankt voor alles!

Beste Henk (Groenewegen), bedankt voor je motiverende commentaar, je vertrouwen en 
oprechte belangstelling. Je deur stond altijd open om even binnen te lopen.

Mijn copromotor: Dr. W.D.J. van de Berg
Beste Wilma, je hebt mij laten kennismaken met de preklinische kant van het onderzoek 
en wegwijs gemaakt in de wondere wereld van pipetteren, kleuringen en antilichamen. 
Bedankt voor je intensieve betrokkenheid, enthousiasme en de vrijheid die je me gaf. 

de leden van de leescommissie en co-auteurs
Dr. L. Parnetti, dear Lucilla, it is a great honour for me to have you as a member of my 
reading committee. Thank you very much for reading the manuscript, for your enthusiasm, 
the fruitful collaboration with your laboratory, and for coming to Amsterdam for 
this ceremony. 

Dr. C.E. Teunissen, beste Charlotte, bedankt voor je doortastende commentaar op artikelen 
en heldere uitleg. Ik heb onze samenwerking, ook bij de organisatie van het NUBIN-
symposium, als heel prettig ervaren en vind het fijn dat je zitting wilt nemen in de commissie.

Dr. C.R. Jimenez, beste Connie, bedankt voor het mogen werken met jouw proteomics-
team. Jouw kennis en steun aan het project en je geduldige uitleg van deze complexe 
techniek waren onmisbaar.

Dr. B. Drukarch, beste Benjamin, bedankt voor je nuttige commentaren op mijn artikelen 
en de mogelijkheid om John te ‘lenen’ om mij wegwijs te maken in het blotten. Ook wil ik 
je bedanken voor je bereidheid zitting te nemen in de commissie.
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Dr. M.M. Verbeek wil ik graag bedanken voor de kritische beoordeling van het proefschrift 
en zijn bereidheid om zitting te nemen in de commissie.

Mijn co-auteurs vanuit het proteomics-laboratorium:  Davide, Sander, Thang, Jaco en 
Silvina, bedankt voor de fijne samenwerking en jullie hulp in de uitvoering en analyse 
van de proteomics-experimenten. A special thanks goes out to Davide. You enabled a 
very pleasant collaboration between our research groups in Amsterdam and Perugia that 
will hopefully last for many years. I would also like to thank my co-authors from Perugia, 
Dr. E. Persichetti, Dr. P. Eusebi, Prof. Dr. T. Beccari and Prof. Dr. P. Calabresi, for their work, 
the collaboration and the pleasant time in Assisi. 

Michael Bidinosti and Andreas Weiss, thank you for your work, the chance to work in 
the lab of the future in Basel and the nice drinks at the riverside. Prof. Dr. T. Gasser, 
Dr. K. Brockmann and Dr. M. Toft, thank you for the critical comments on our manuscript.

Evelien en John, bedankt voor jullie technische expertise, jullie werk en uitleg over 
kleuringen, gel-elektroforese en ELISA’s. Dr. P. Raijmakers wil ik bedanken voor de 
goede uitleg en commentaar op de resultaten en analyse van de DAT-SPECT gegevens. 
Dr.  R.  Veerhuis, beste Rob, bedankt voor je enthousiasme, uitgebreide kennis en de tijd 
die je in ons gezamenlijke artikel hebt gestopt. Voor dit artikel waren ook Wesley en Hans 
onmisbaar, bedankt voor jullie werk!

Collega’s
Mijn kamergenoten, zowel in de kelder van de polikliniek lang geleden, het ziekenhuis als 
op de faculteit, bedankt voor onze bijzondere tijd, gezelligheid en jullie aanwezigheid en 
luisterend oor bij zowel tegenslagen als hoogtepunten van het onderzoek. Lieve Kim, we 
begonnen en eindigen onze onderzoekstijd samen. Wat was het leuk om samen congressen 
te bezoeken en Parijs, Shanghai en Genève te verkennen. Je bent een goede vriendin 
geworden en ik ben heel trots dat je als paranimf naast mij staat. Lieve Anke, Dagmar en 
Michael, jullie gezelligheid, humor en goede gesprekken waren helemaal top. Parkinson, 
we’re on it: op naar jullie promoties! Els, Sanne en Sietske, wat leuk dat we elkaar nog af en 
toe zien, tot bij het volgende seizoensetentje! 

De nog niet genoemde mensen van de Parkinsongroep wil ik bedanken voor hun aandeel in 
mijn onderzoek, gezelligheid en fijne samenwerking. In het bijzonder Claudia, Eyce, Tom, 
Mirthe en Elisabeth, maar ook Gill, Marianne, Loes, Marjon, Ysbrand, Niels, Chris, Odile 
en Sonja. Ook dank aan alle andere collega-onderzoekers bij de Neurologie. Belangrijk 
ook waren mijn collega’s bij de Anatomie en Neurowetenschappen, waaronder Angela 
Ingrassia, Angela Engel, Bori, Ping, Luciënne, John Bol, Yvonne, Allert en Kees. Kees en 
Marieke van de Klinische Chemie:  ik waardeer jullie bijdragen aan de verzameling en 
opslag van hersenvocht en bloed enorm. Els van Deventer, zonder jou had ik al die artikelen 
nooit gevonden. 
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En niet te vergeten, de collega’s van de Neurologie in het VUmc en het Kennemer Gasthuis, 
bedankt voor de collegialiteit, gezelligheid en flexibiliteit in drukke tijden.

Familie en vrienden
Lieve vrienden, Annemieke en Sander, Karin en Niels, Ingrid en Martien, Ingrid en Jeroen, 
Marianne en Dennis, Fred en Margriet, Arianne en Niels, Sarah en Grethe, basketbalvrienden 
en ook alle vrienden van Marleen (teveel om op te noemen): jullie verdienen een bijzondere 
vermelding in dit proefschrift. Want door jullie bestaat er nog een leuk en gezellig leven 
buiten het werk. Annemieke, ik ben heel blij dat je de voor jou nog onbekende functie van 
paranimf op je hebt durven nemen. Fijn om jou naast mij te hebben staan!

Lieve Marijke en Bert, wat mooi is het om jullie als ouders te hebben! Bedankt voor jullie 
onvoorwaardelijke steun en liefde. Door de vrijheid en alle mogelijkheden die jullie 
mij hebben gegeven is mijn leven heel fijn. Ook mijn broer en zussen en zwagers wil ik 
bedanken voor hun steun en gezelligheid: Robert, Christel en Joris, Judith en Wiggert, 
ik ben heel gelukkig met jullie. Han, Els, Hélène, Ingmar en Davey: ik ben ook heel blij met 
zo’n betrokken schoonfamilie!

En dan mijn lieve Marleen, wat vullen wij elkaar goed aan! Je gaf me de afgelopen 
jaren een geheel nieuwe kijk op de betekenis van coupes, antilichamen, eiwitten en 
patiëntendemonstraties. Door jou kan ik zoveel beter relativeren en van het leven genieten. 
Ik hou heel veel van je, wat is het heerlijk om met jou samen te zijn!
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