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Dankwoord 
 

Dit proefschrift was nooit tot stand gekomen zonder de hulp van velen. De meest 

belangrijke bijdragers wil ik bij deze dan ook heel erg bedanken. 

 

Beste prof de Keyser, beste Jacques, hartelijk dank voor de kans die je mij 6 jaar geleden 

gaf om dit onderzoek te gaan doen. Het was een genoegen om met je samen te werken. Met 

je goede toegankelijkheid, snelle correcties en reacties, en je nimmer aflatende 

enthousiasme en optimisme ben je voor mij de ideale promotor. 

 

Beste prof van Buchem, beste Mark, je geloof om met behulp van MRI cerebrale 

ziekteprocessen te kunnen meten en monitoren is er een die ik deel. Het ter beschikking 

stellen van jouw mensen met je sturing vanuit de achtergrond was voor mij heel erg 

belangrijk. 

 

Beste dr Heersema, beste Thea, je groningse nuchterheid heeft ervoor gezorgd dat ik de 

onderzoeksbevindingen beter kon nuanceren. Je menselijkheid herinnerde me er continu 

aan dat er meer is op deze wereld dan onderzoek doen. 

 

De leden van de beoordelingscommissie, prof Barkhof, prof Kuks en prof Snoek, wil ik 

bedanken voor het grondig doorlezen van het manuscript en voor hun nuttige opmerkingen. 

 

Het neuroimaging centrum in Groningen wil ik bedanken voor de mogelijkheid om de 

MRI-scans daar te kunnen verrichten. Anita, de vele uren die wij bij de scanner hebben 

doorgebracht zal ik niet snel vergeten. Je directe manier van spreken en aanpak was voor 

mij wennen maar klikte heel erg goed. Hans, bedankt voor je hulp bij het analyseren van de 

MRI’s. 

 

Van de afdeling beeldverwerking van de afdeling radiologie van het LUMC wil ik Faiza, 

Roald, Hans en Jasper bedanken voor hun hulp bij het analyseren van de MRI-scans. Ik 

vind het jammer dat jullie grotendeels je carriere voortzetten in het bedrijfsleven. 

 

De afdeling radiologie in het UMCG wil ik bedanken voor de mogelijkheid om daar MRI 

scans te kunnen verrichten. Paul, je kennis en analyse van de spectroscopie scans waren 

voor mij onmisbaar. Jan-Cees, ik heb veel geleerd van je kennis van statistiek en je rustige, 

maar overzichtelijke en begrijpelijke manier van aanpak bij het opzetten van onderzoek en 

het analyseren van data.  
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De afdeling klinische neurofysiologie, en dan met name Han, Natasha en de laboranten,  

wil ik bedanken voor hun tijd en interesse in het onderzoek met de 128-kanaals VEP. Er 

komt vast een geschikte analyse methode beschikbaar! 

 

Marcus, onze discussies over MS en onderzoek in het algemeen waren leuk en zetten mij 

altijd aan tot extra nadenken. Maarten, Wilma en Geeta, bedankt voor de 

onderzoeksdiscussies en de gezelligheid. 

 

De studenten geneeskunde Marieke, Yde en Iris, die hun afstudeeronderzoek bij de 

afdeling neurologie gedaan hebben, wil ik bedanken voor hun hulp bij de analyse van de 

data. Ik hoop dat jullie net zoveel van mij geleerd hebben als ik van jullie. 

 

Alle (voormalig) arts-assistenten, stafleden en (secretariele) medewerkers (met name 

Tineke!) van de afdeling neurologie van het UMCG wil ik bedanken voor hun 

ondersteuning voor het onderzoek, en voor de goede werksfeer. 

 

Marco en Cobi, de MS nurse practitioners, bedankt voor het samenwerken en voor de 

goede zorg die jullie leveren aan MS patienten. 

 

Alle deelnemers aan mijn onderzoeken ben ik veel dank verschuldigd. 

 

Marc en Harold, bedankt dat jullie mijn paranimfen wilden zijn. Goede vrienden zijn 

onmisbaar en zeldzaam. 

 

Beste papa, mama, Maarten, Pim, opa, oma en de hele familie Sleyfer, bedankt voor jullie 

continue ondersteuning en interesse in het onderzoek. 

 

Lieve Claartje, het onderzoek heeft veel beslag gelegd op ‘onze’ tijd. Zonder jouw 

onvoorwaardelijke steun en geloof in mij was het nooit gelukt! 




