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DANKWOORD
Ja!! En dan als laatste nog het meest gelezen onderdeel van mij boekje…het dankwoord.
Na het doorbladeren of lezen van dit proefschrift mag het duidelijk zijn dat dit tot stand is
gekomen met de steun van velen. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd wil ik daarvoor
graag bedanken. In het bijzonder de volgende mensen:
Allereerst mijn promotor, Prof. Dr. D. Troost. Beste Dirk, tijdens onze eerste kennismaking
hadden we het voornamelijk over Zeeland en dan in het bijzonder over Zoutelande en niet
over SAGE of epilepsie zoals ik verwacht had. Toch wekte dit genoeg vertrouwen om me
te laten promovoren en daarvoor ben ik je dankbaar. Verder wil ik je bedanken voor je
kritische, relativerende kijk op de wetenschap en de mogelijkheden die ik gekregen heb om
mijn resultaten wereldwijd te presenteren.
Ook mijn co-promotor, Dr. E. Aronica ben ik veel dank verschuldigd. Beste Eleonora, ik heb
veel bewondering voor je motiverende enthousiasme en je passie voor de neuropathologie.
Bedankt voor alles wat ik geleerd heb, je hulp, vertrouwen en mogelijkheden die je me
gegeven hebt. Ik kon altijd bij je binnenlopen en ondanks een wat moeizame start zijn we
een goed team geworden. Onze samenwerking was een onvergetelijke ervaring!
Graag wil ik de commissieleden Prof. Dr. M.M.Y. Lammens, Prof. Dr. O. van Nieuwenhuizen,
Prof. Dr. B.T. Poll-The, Prof. Dr. M.J. van de Vijver en Prof. Dr. M. de Visser bedanken voor het
beoordelen van het manuscript en de bereidheid zitting te nemen in de promotiecommissie.
Prof. Dr. J.W. Sander and Dr. P.B. Crino, I am honored you want to be part of the thesis
committee. Peter, I also would like to thank you for your enthusiasm and our wonderful
collaboration.
Dan wil ik alle patiënten die materiaal beschikbaar hebben gesteld bedanken, want zonder
hen was dit onderzoek niet mogelijk geweest. Verder is de samenwerking met andere
groepen een cruciaal onderdeel van dit onderzoek en daar wil ik alle partijen hartelijk
voor bedanken. Wim Spliet en Dr. Peter van Rijen uit Utrecht bedankt voor het verzamelen
en beoordelen van materiaal. Dr. Floor Jansen en Dr. Mark Nellist bedankt voor de fijne
samenwerking op het gebied van Tubereuze Sclerose Complex en de hulp bij verschillende
artikelen. Mark ook bedankt voor al je hulp en enthousiasme bij het moeizame LOH-project.
Dr. Jeroen Geurts en Alexandra Seewann bedankt voor de mooie post-mortem MRI plaatjes.
Prof. Dr. Wytse Wadman, Dr. Jan Gorter en de mensen van de MicroArray Department
bedankt voor alle hulp bij de microarray experimenten. Jan ook bedankt voor de overige
support en hulp bij verschillende artikelen.
Dan wil ik graag mijn (ex-)collega’s bij de (Neuro)Pathologie; Astrid, Rene, Jane, Anand,
Emanuele (‘goed zo’), Willemieke (‘top!’), Miriam, Angela en Jeroen bedanken voor de
gezellige sfeer. Gaan we nog een keer een ‘exotisch’ restaurantje proberen? In het bijzonder
Astrid bedankt voor al je goede zorgen en gezelligheid en ook onze reis in Athene vond ik
erg geslaagd! Marja bedankt voor al je kennis en je heerlijke ‘van de hak op de tak’ verhalen.
Sandra, het was wel even slikken toen ik hoorde dat je de neuropathologie ging verlaten.
Ik heb ontzettend veel van je geleerd, bedankt daarvoor! Ook bedankt voor je gezelligheid
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en al je hulp; weet je nog al die duizenden tags die we hebben zitten analyseren? Gelukkig
hebben we nog steeds contact en ik ben blij dat je mijn paranimf wil zijn zodat we dit
avontuur samen af kunnen sluiten. Wendy en Karlijn wil ik bedanken voor hun inzet tijdens
hun stageperiodes en ik wens jullie veel succes met jullie toekomst. De overige collega’s
van de pathologie ‘boven op het lab’ bedankt voor alle hulp waar nodig en de goede sfeer.
Wilfried bedankt voor je hulp met de lay-out, Wim voor de goede adviezen, Nike bedankt
voor alle hulp en praktische tips, en Loes bedankt voor je betrokkenheid en de vele kopjes
thee en lunches samen.
Erwin, ik vond het erg gezellig om samen met jou naar verschillende congressen te gaan,
dank daarvoor. Jinte, Simone, Judith en Tamara, bedankt voor de treinmomenten en het
kunnen delen van ‘promotieperikelen’. Veel succes met het verdere afronden! Fonnet, ik heb
bewondering voor je passie voor je werk en heb genoten van onze cappuccinomomenten.
En dan de moleculairen: Ruud, Jessica, Dennis, Lidwien, Matthijs en Bart bedankt voor de
nodige afleiding, alle spelletjesavonden en de weekendjes weg. Isthar bedankt voor alle
gezelligheid. Tony, samen op en neer reizen naar Zeeland schept toch een band. Weet je
nog die keer op Lage Zwaluwe? Ik was blij dat je je dekbedhoes bij je had. Ik waardeer
je passie voor je werk, maar ook de dingen daarbuiten en vind het leuk dat je ook in de
neurohoek terechtgekomen bent. Fijn dat je mijn paranimf wil zijn en wanneer gaan we
weer chocolademousse eten?
Erik, bedankt voor het drukken van mijn boekje, zo is het een beetje een familieproductie
geworden. Theo, Geeske, Ellen, Tjeerd en Matthijs, bedankt voor jullie interesse,
betrokkenheid en waardering. Ook bedankt voor alle afleiding, gezelligheid en de goede
gesprekken tijdens het ‘natafelen’. Hopelijk maakt de Nederlandse samenvatting een beetje
duidelijk wat ik nou de afgelopen 4 jaar gedaan heb. Marjan en Maarten bedankt voor jullie
interesse en het kleine zusje wordt groot!
Pap en Mam, ontzettend bedankt voor de onvoorwaardelijke steun, liefde en mogelijkheden
die jullie me gegeven hebben. Het was wel even schrikken net na de zomer 4 jaar geleden
en ik ben er trots op hoe jullie je daar doorheen geslagen hebben. Carpe Diem! ‘T kan zo
je laatste zijn. Mam, veel succes met je verdere fotocarrière en bedankt voor de mooie
voorkant!
En dan natuurlijk nog Peter. Lieve Peter, wat is het toch fijn om samen met jou door het
leven te gaan. Ontzettend bedankt voor je liefde, steun, geduld als ik weer eens stoom af
moest blazen en je luisterend oor naar al mijn verhalen over de beslommeringen en soms
opmerkelijke taferelen in het AMC. Bedankt voor alle fijne momenten samen en ik zie uit
naar alle die nog volgen!
Utrecht, augustus 2009
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