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DANKWOORD

We zijn aangekomen bij het meest gelezen hoofdstuk van een proefschrift, het dankwoord. 

Graag wil ik een aantal mensen bedanken voor hun inzet en hulp bij de totstandkoming van dit 

proefschrift. 

Allereerst wil ik alle gezonde proefpersonen, patiënten en ouders/verzorgers bedanken voor 

het meewerken aan de verschillende onderzoeken. Zonder jullie was dit proefschrift er nooit 

gekomen. 

Dr. D.A. Sival, beste Deborah, ik vergeet nooit meer onze eerste ontmoeting. In mijn laatste 

jaar van geneeskunde kwam ik bij jou langs om de inhoud van mijn wetenschappelijke 

stage te bespreken. Je had voor mij, gezien mijn interesse in beeldvorming, een project over 

spierechografie bij kinderen met spina bifida. Onze samenwerking is verder uitgegroeid met 

de gezamenlijke aandacht voor bewegingsstoornissen. Jouw manier van werken, werkt voor 

mij aanstekelijk en je hebt mij gemotiveerd om het beste uit mij naar boven te halen, wat heeft 

geresulteerd in dit proefschrift. Ik verwacht dat aan onze samenwerking nog lang geen einde 

zal komen.  

Dr. H. Burger, beste Huib, dank dat je mijn “statistische vraagbalk” wilde zijn. Ik bewonder nog 

steeds de manier waarop jij lastige statistische vraagstukken weet te reduceren tot begrijpelijke 

materie. Bij vervolgstudies was ik hierdoor vaak in staat om de statistiek zelf te doen. Helaas 

kwam het nog weleens voor dat een reviewer de statistische analyse anders wilde hebben, en 

dan kon ik altijd snel bij je terecht voor advies. Nogmaals dank, en wanneer ik in de toekomst 

statistische vragen heb, weet ik je te vinden!

Prof. Dr. M.A.J. de Koning-Tijssen, beste Marina. Hier ligt hij dan mijn proefschrift. Dank voor je 

hulp en steun om dit proefschrift er te laten komen. Je hebt me weten te “besmetten” met de 

fascinatie voor bewegingsstoornissen. Ik heb grote waardering voor je klinische blik en de hulp 

die je mij geboden hebt bij de verschillende onderzoeken. 

Prof. Dr. O.F. Brouwer, beste Oebo, ik weet nog goed dat ik samen met Dr. de. Jong vroeg of u 

nog een onderzoek had voor een wetenschappelijke stage. U heeft mij in contact gebracht met 

Deborah wat geresulteerd heeft in dit proefschrift. Tijdens mijn opleiding groeide mijn fascinatie 

voor de kinderneurologie, waarin uw manier van klinisch redeneren een grote rol heeft gespeeld. 

Ik ben nu bezig met mijn verdiepingsjaar kindergeneeskunde en zal daarna kinderneuroloog zijn, 

wat zonder uw hulp niet gelukt was. Voor alle ondersteuning en begeleiding van de afgelopen 

jaren: veel dank. 
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Beste leden van de leescommissie: Prof. Dr. G.H. de Bock, Prof. Dr. B. Dan en Prof. Dr. M.A.A.P. 

Willemsen. Dank voor het lezen en beoordelen van het manuscript van dit proefschrift. 

Dear members of the CACG-EPNS. I would like to thank all of you for the trust you gave me to 

perform research based on the ideas of workgroup.

Oud-collega’s neurologie-assistenten! Wat hebben wij een toch een leuke opleidingsgroep. Bij 

de verdediging van dit proefschrift is mijn opleiding tot neuroloog reeds afgerond. Ik wil jullie 

allemaal bedanken voor de fijne samenwerking van de afgelopen jaren.

Lieve Petra, Marieke, Vivianne, Ilse, Meriam en Sanne, ons “Zwollywood” groepje. Wat gaat de tijd 

toch snel. Ik kan me de jaren op A5 en A6 met de gezellige etentjes op vrijdagmiddag nog zeer 

goed heugen. Ik hoop dat ons groepje nog lang zal blijven bestaan. 

Ik heb het geluk gehad om met een aantal andere onderzoekers te mogen samenwerken. Een 

aantal van hen verdient persoonlijke aandacht. 

Renate, mijn wetenschappelijke carrière begon met spierechografie, jouw expertise! Je hebt 

me wegwijs gemaakt in onderzoeksland en we hebben al een aantal congressen samen mogen 

volgen. Dit was altijd supergezellig! Ik hoop dat er in de toekomst nog veel zullen volgen. 

Tinka, wij zijn ongeveer tegelijk begonnen met vergelijkbaar onderzoek. We hebben veel 

mogen samenwerken wat ik als zeer prettig heb ervaren. 

Marieke, dank voor je hulp en bijdrage aan dit proefschrift. Ik hoop dat jouw proefschrift ook 

snel is afgerond. 

Rodi, tijdens onze KNF-stage hebben we veel zitten discussiëren over het onderzoek, ik heb 

bewondering voor hoe jij je proefschrift hebt afgerond en verdedigd. 

Lisette, ik wil je bedanken voor de gezellige momenten in ons “gele” hok op de eerste 

verdieping. Vooral de koffiepauzes om tien uur zal ik niet snel vergeten. 

Lieve Petra. Wat ben ik vereerd dat jij mijn paranimf op deze dag wil zijn. Onze vriendschap is 

begonnen tijdens de coschappen en kijk waar we nu staan, beiden klaar als neuroloog! Ik wil 

je bedanken voor de steun die je mij hebt gegeven tijdens het onderzoek en de opleiding tot 

neuroloog. Voor het eerst in tijden gaan we niet samenwerken in hetzelfde ziekenhuis, maar ik 

weet zeker dat we elkaar altijd zullen blijven zien. 

Lieve Annemarie, bedankt dat jij mijn paranimf wil zijn. Het blijft bijzonder dat wij uiteindelijk 

zulke goede vrienden zijn geworden, vooral nadat je mij vertelde wat je eerste gedachte over 

mij was. In tegenstelling tot alle andere coassistenten ben jij niet “die hard” het specialistenleven 

ingedoken, maar heb je je hart gevolgd, waar ik diep respect voor heb. Ik hoop van harte dat 

onze vriendschap nog lang mag bestaan en dat jij nog een bijzondere rol in de toekomst voor 

mij wil gaan vervullen.

dankwoord
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Lieve pap en mam. Daar is hij dan, het boekje waar ik al zo lang over heb gesproken. Ik wil jullie 

bedanken voor de steun die jullie mij hebben gegeven. Jullie motto was: “Als jij het wilt doen, 

moet je het gewoon doen”. Dit heeft me gebracht tot waar ik nu ben. Ik hoop dat jullie genieten 

van deze speciale dag. 

Pap, dank voor het tekenen van de kaft van dit proefschrift, hierdoor is het voor mij nog 

persoonlijker geworden. 

Richard, broer, je interesse in mijn onderzoek heeft me geïnspireerd om verder te gaan, dank 

hiervoor!

Tess en Lynn. Lieve meiden. Jullie zijn op een bijzondere manier in mijn leven gekomen en hier 

ben ik nog dagelijks dankbaar voor. Jullie vrolijkheid, vriendelijkheid en enthousiasme hebben 

ertoe geleid dat ik enthousiast bleef om dit proefschrift af te ronden.

En als laatste, mijn lieve Maurice. Onze wegen zijn samen gekomen en we gaan op één weg 

verder. Dank voor je vertrouwen en steun, zonder dat ben ik nergens. 

Iedereen bedankt!

Rick
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CURRICULUM VITAE

Rick Brandsma werd op 21 juli 1984 geboren te Emmen. In 2002 behaalde hij zijn atheneumdiploma 

aan het Esdal Collega te Emmen. Na de uitloting voor de studie geneeskunde volgde hij de hbo-

studie “Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken aan de Hanzehogeschool 

te Groningen welke hij in 2006 cum laude heeft afgerond. In 2006 kon hij via de zij-instroom 

Geneeskunde starten met de studie Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 

2008 begon zijn fascinatie voor de neurologie en vooral de kinderneurologie te groeien. Dit 

resulteerde in 2009 in een semi-arts stage op de afdeling neurologie van het Universitair Medisch 

Centrum Groningen gevolgd door een verdiepingsstage in de kinderneurologie. Voor zijn stage 

wetenschap kwam hij voor het eerst in contact met dr. D.A. Sival. Dit resulteerde in een verdere 

samenwerking wat de grondslag is geweest voor dit proefschrift. In 2010 behaalde hij cum laude 

zijn master in de geneeskunde. Hij is nadien gaan werken op de afdeling neurologie van de 

Isala Klinieken te Zwolle gedurende twee jaar. In januari 2012 begon hij met zijn opleiding tot 

neuroloog in het Universitair Medisch Centrum Groningen (opleider prof.dr. H.P.H. Kremer). Deze 

opleiding combineerde hij met wetenschappelijk onderzoek. De registratie tot neuroloog vond 

plaats op 1 januari 2018. Momenteel is hij werkzaam als fellow kinderneurologie op de afdeling 

kindergeneeskunde in het Martini Ziekenhuis te Groningen.

curriculum vitae



166

LIST OF PUBLICATIONS

1. Brandsma R, Verbeek RJ, Maurits NM, Hamminga JT, Brouwer OF, van der Hoeven JH, Burger 

H and Sival DA. Visual assessment of segmental muscle ultrasound images in spina bifida 

aperta. Ultrasound Med Biol. 2012 Aug;38(8):1339-44

2. Brandsma R, Verbeek RJ, Maurits NM, van der Hoeven JH, Brouwer OF, den Dunnen WF, 

Burger H and Sival DA. Visual screening of muscle ultrasound images in children. Ultrasound 

Med Biol. 2014 Oct;40(10):2345-51

3. Brandsma R, Spits AH, Kuiper MJ, Lunsing RJ, Burger H, Kremer HP and Sival DA; on behalf 

of the Childhood Ataxia and Cerebellar Group. Ataxia Rating scales are age-dependent in 

healthy children. Dev Med Child Neurol. 2014 Jun;56(6):556-63

4. Kuiper MJ, Brandsma R, Lawerman TF, Lunsing RJ, Keegstra AL, Burger H, De Koning TJ, 

Tijssen MAJ and Sival DA. Assessment of speech in early-onset ataxia: a pilot study. Dev Med 

Child Neurol. 2014 Dec;56(12):1202-1206

5. Kuiper MJ, Vrijenhoek L, Brandsma R, Lunsing RJ, Burger H, Eggink H, Peall KJ, Contarino MF, 

Speelman JD, Tijssen MAJ and Sival DA. The Burke-Fahn-Marsden Dystonia Rating Scale is 

age-dependent in healthy children. Mov Disord Clin Pract 2016 3:580-586

6. Lawerman TF, Brandsma R, van Geffen JT, Lunsing RJ, Burger H, Tijssen MAJ, de Vries JJ, de 

Koning TJ and Sival DA. Reliability of phenotypic early-onset ataxia assessment: a pilot study. 

Dev Med Child Neurol 2016 Jan;58(1):70-6

7. Brandsma R, Kremer HPH and Sival DA. Riluzole in patients with hereditary cerebellar ataxia. 

Lancet Neurol. 2016 Jul;15(8):788

8. Brandsma R, Eggink H, van der Hoeven JH, Lange F, de Koning TJ and Tijssen MAJ. Teaching 

Video NeuroImages: The “round the houses” sign as a clinical clue for Niemann-Pick disease 

type C. Neurology 2016 May;86(19):e202

9. Brandsma R, Lawerman TF, Kuiper MJ, Lunsing RJ, Burger H and Sival DA. Reliability and 

discriminant validity of ataxia rating scales in early onset ataxia. Dev Med Child Neurol. 2017 

Apr;59(4):427-432

10. Brandsma R, Lawerman TF, Burger H, Burgerhof JGM and Sival DA; the Childhood Ataxia and 

Cerebellar Group of the European Pediatric Neurology Society. Age-related reference values 

for the pediatric Scale for Assessment and Rating of Ataxia: a multicentre study. Dev Med 

Child Neurol. 2017 Oct;59(10):1077-1082

11. Lawerman TF, Brandsma R, Verbeek RJ, van der Hoeven JH, Lunsing RJ, Kremer HPH     and 

Sival DA. Construct Validity and Reliability of the SARA Gait and Posture sub-scale in Early 

Onset Ataxia. Front Hum Neurosci. 2017 Dec 13;1



167



168


	Appendices



