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Dankwoord
Bij de totstandkoming van dit proefschrift zijn vele mensen betrokken geweest. In
de eerste plaats wil ik alle patienten die deelnamen aan het onderzoek bedanken
voor hun medewerking: zonder hen was dit onderzoek niet mogelijk geweest.
Het MS Centrum Amsterdam is een inspirerende omgeving voor wetenschappelijk
onderzoek en geeft onderzoekers de kans om met uniek onderzoeksmateriaal te
werken. Daarnaast is het een gezellige plek om te werken. Ik wil dan ook graag
alle medewerkers van het MS Centrum Amsterdam en het Imaging Analysis Center
die betrokken zijn geweest bij mijn onderzoek bedanken voor hun samenwerking.
In een periode van 8 jaar is het een komen en gaan van onderzoekers en andere
werknemers, ik kan dan ook niet iedereen persoonlijk bedanken. Toch wil ik een
aantal mensen bij naam noemen.
Mijn promotoren en copromotor: prof.dr. Castelijns, prof.dr. Barkhof, prof.dr.
Polman en dr. Uitdehaag wil ik bedanken voor de mogelijkheid en het vertrouwen
dat ze mij hebben geschonken om dit promotieonderzoek binnen het MS Centrum
Amsterdam te verrichten. Jullie vormen een unieke combinatie en zijn essentieel
geweest voor de voortgang van het onderzoek. Prof.dr. J.A. Castelijns, beste Jonas,
vanaf het begin had ik met jou veel overleg en konden we goed samenwerken. Ik heb
veel gehad aan jouw begeleiding. Je was altijd bereikbaar en gaf goede adviezen.
Naast het bewaken van de voortgang en de hoofdlijnen van het onderzoek was je
ook altijd zeer nauwgezet in het doornemen van de artikelen. Prof.dr. F. Barkhof,
beste Frederik, wat een energie en wetenschappelijke ervaring bracht jij mee in
dit team! Ik heb veel van je kunnen leren. Prof.dr. C.H. Polman, beste Chris, jouw
scherpe blik kwam goed van pas bij het bewaken van de neurologische hoofdlijnen
van het onderzoek. Heel bijzonder is de manier waarop jij schijnbaar moeiteloos
met een aantal korte zinnen en aanpassingen een artikel ‘kloppend’ kan maken.
Dr. B.M.J. Uitdehaag, beste Bernard, jij had in feite een dubbelrol waarbij je met
zowel je neurologische als met je epidemiologische kennis zeer actief betrokken
was bij dit promotieonderzoek. Je kennis, ervaring en vaardigheden maken je wat
mij betreft tot de ideale onderzoeker waar iedereen veel van kan leren. Samen
hebben we vele uren gewerkt aan classiﬁcaties, statistiek en andere zaken en je
hulp hierbij was vaak cruciaal.
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Members of the ‘reading-committee’, dr. Adèr, dr. De Groot, prof. dr. Hunink, dr.
Hupperts, prof.dr. Van Kuijk, dr. Van Oosten and prof. dr. Thompson: thank you
very much for the assessment of my manuscript.
Mijn kamergenoten hebben in de praktijk toch de meeste tijd met me doorgebracht.
Door de opleiding tot radioloog en promotieonderzoek te combineren over een
periode van 8 jaar ben ik talloze malen van werkplek veranderd. Waar ik ook
zat, jullie zorgden steeds voor een goede sfeer waarin het goed werken was
terwijl ondertussen ook veel lol te beleven was. Dr E. Bergers, beste Liesbeth, je
bent een zeer prettige collega om mee te werken. Net als in de kliniek had je op
onderzoeksgebied de zaken altijd goed voor elkaar, na je vertrek is de database
nooit meer zo up-to-date geweest. Dr. J.C.J. Bot, beste Joost, met jou op een kamer
kan het niet saai zijn met altijd weer mooie verhalen. Ook in de kliniek werk ik
graag met je samen. Dr J.J.G. Geurts en dr. H. Vrenken, beste Jeroen en Hugo, naast
goede collega’s zijn jullie ook goede vrienden geworden. De snelheid waarmee
jullie je onmisbaar hebben weten te maken voor het MS Centrum maakt op mij
een grote indruk. Van beginnende onderzoekers zijn jullie in korte tijd gegroeid
in je huidige rol waarbij er op de internationale congressen veel aandacht is voor
jullie opinies. Drs T. Korteweg en drs S.D. Roosendaal, beste Tijmen en Stefan, met
jullie erbij werd -1 toch nog gezellig. Drs I. van de Elskamp en B. Moraal, ofwel
Ivo en Bastiaan, ofwel de buurmannen op -1 wil ik bedanken voor het goede
buurmanschap.
Het hoofd van de afdeling Radiologie prof.dr. R.A. Manoliu en later prof.dr. C. van
Kuijk wil ik bedanken voor de interesse in mijn onderzoek en voor de mogelijkheid
die ze mij hebben gegeven om het promotieonderzoek te combineren met de
opleiding tot radioloog. Ook wil ik de MRI laboranten bedanken voor alle scanuren
in dienst van het onderzoek, steeds tijdens de typische research scanblokken buiten
kantooruren. Administratie, AIOS en Staﬂeden van de afdeling wil ik bedanken voor
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hun interesse in mijn onderzoeksactiviteiten en de prettige werksfeer. Daarnaast
dank ik de afdeling voor de ﬂexibiliteit die nodig was om tegemoet te komen aan
de wensen tot verdeling van de onderzoekstijd over zo’n lange periode.
Van het Imaging Analysis Center wil ik drs. M. de Vos bedanken, beste Marlieke,
jij was mijn contact op het IAC, zonder jouw hulp was ik nu nog de contouren van
de ROI’s aan het bepalen.
Ik wil alle onderzoekers van de afdeling Neurologie bedanken voor de ﬁjne
samenwerking. Drs M.M.S Jasperse, beste Bas, de samenwerking met jou heeft
geleid tot meerdere artikelen. Samen brainstormen over de analyse en opzet was
altijd leuk en nuttig. Je enthousiasme is werkelijk aanstekelijk. Dr. E.L.J. Hoogervorst,
dr. N.F. Kalkers en dr. J. Killestein, beste Erwin, Nynke en Joep, jullie zijn nog van
de eerste lichting neurologie onderzoekers sinds ik begon in het MS Centrum. Ik
heb altijd met veel plezier met jullie gewerkt terwijl de congresbezoeken met
jullie ook erg gezellig waren!
Dr. V. de Groot van de afdeling Revalidatie, beste Vincent, de early groep waaraan
jij veel tijd hebt besteed is ook een belangrijk cohort geworden in dit proefschrift.
Uit dit cohort kwamen meerdere gezamelijke artikelen voort. Dank voor de goede
samenwerking waarbij je kennis van de longitudinale analyse steeds goed van pas
kwam. Leuk dat je in de leescommissie zit.
Dr. H.A. Adèr en dr D.L. Knol van de afdeling Medische Biostatistiek en
Epidemiologie, beste Herman en Dirk, dank voor al jullie hulp. Ik ben blij dat ik
van jullie kennis van de statistiek gebruik kon maken. Vele uurtjes hebben we
samen achter de SPSS uitdraaien gezeten waarbij jullie geduld en uitleg altijd zeer
welkom waren.
Buiten het werk om wil ik een aantal mensen bedanken en noemen omdat ze me
zeer dierbaar zijn:
Mijn vrienden konden goed luisteren als ik weer eens stoom af moest blazen,
toonden altijd interesse in mijn onderzoekswerkzaamheden en lieten het zeker
ook niet na om de zaken af en toe eens te relativeren. Belangrijk voor mij waren
alle gesprekken, etentjes, skivakanties, ﬁetstochten, safari’s en alle andere

149

Dankwoord

activiteiten om weer eens goed op te laden, bedankt! Overigens zullen deze
activiteiten ook na het afronden van dit proefschrift noodzakelijk blijven, jullie
zijn gewaarschuwd!
Mijn vader en moeder ben ik zeer dankbaar, uiteindelijk is alles mogelijk
geworden door jullie. Dankzij jullie is het kleine couveuse mannetje toch nog aan
Heerhugowaard weten te ontsnappen en is zo langzaam verder kunnen groeien.
Mijn broer Sander, nog maar net in Australie, mis ik nu al maar onze goede band
is altijd een rustpunt voor mij geweest. Daarnaast wil ik Roos, Henk, Laura, Esther,
Martin en Etienne bedanken voor hun interesse en de vele oplaadmomenten.
Er zijn vele motivaties mogelijk om aan een promotieonderzoek te beginnen.
Voor mij was dit eenvoudig: ik had geen keuze! Nadat mijn lieve vrouw Suzanne
promoveerde op 6 april 1999 begon de klok te lopen, ik moest dit weer in
evenwicht brengen en het lijkt erop dat dit ruim binnen de 10 jaar gaat lukken.
Dat ik Suzanne heb leren kennen is mijn grootste geluk geweest, leve de numerus
ﬁxus!
Lieve Suzanne, bedankt voor al je hulp en liefde, je bent mijn nummer 1. Laten we
samen alle bergketens gaan verkennen.
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