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DANKWOORD

In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om hard te lopen. Van de euforie die je tijdens 
een wedstrijd voelt tot het gevoel dat de eindstreep nog eindeloos ver weg is. Van 
je gedragen voelen door het publiek tot het afvragen waarom je in hemelsnaam aan 
de wedstrijd bent begonnen.

Het schrijven van een proefschrift had voor mij veel gelijkenissen met een 
hardloopwedstrijd. Nu de eindstreep dichtbij is wil ik graag de mensen bedanken 
die mee hebben gelopen tijdens deze wedstrijd, me naar de finish hebben gejoeld 
als supporters, en de mensen die onderdeel waren van de organisatie. 

Allereerst wil ik graag mijn promotoren en copromotoren bedanken. Prof.dr. 
Uitdehaag: beste Bernard, je enthousiasme voor onderzoek is iets wat ik enorm 
waardeer. Je overziet in één ogenblik de grote lijnen van een project. Je stelde me de 
juiste vragen om weer zelf verder te kunnen. 

Prof.dr. Barkhof: beste Frederik, met veel aandacht heb je mijn artikelen gelezen en 
gaf je me inzicht hoe ik onderwerpen ook op een andere manier kon bekijken of 
opschrijven. 

Prof.dr. Killestein, beste Joep, je hebt ervoor gezorgd dat ik de juiste richting insloeg 
met respect voor mijn eigen ideeën. Je gaf me het vertrouwen dat het goed zou 
komen en de finish behaald zou worden. 

Prof.dr. Wattjes, beste Mike, je hebt veel bijgedragen aan de inhoudelijke vorm van 
mijn proefschrift. Je verhuisde tijdens mijn onderzoeksperiode naar Hannover, maar 
ondanks de afstand kon ik je altijd bereiken voor overleg en advies. 

Beste leescommissie, prof.dr. de Groot, prof.dr. Hupperts, prof.dr. Reneman, dr. de Jong 
en dr. Bot. Ik wil jullie allen graag bedanken voor de tijd die jullie hebben gestoken 
in het lezen van mijn proefschrift en voor het opponeren tijdens mijn verdediging.

Beste Menno, jij verdient een aparte vernoeming in mijn dankwoord. Je hebt me staan 
toejuichen en overtuigd dat er nóg meer leuke wedstrijden waren waar we aan deel 
konden nemen. Ik waardeer je enthousiasme en de steun die je me hebt gegeven 
tijdens het onderzoek. 
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Mijn grote dank gaat uit naar alle studiedeelnemers. Zij hebben lange onderzoeksdagen 
doorlopen, vaak meerdere keren. Zonder jullie was de inhoud van dit proefschrift nooit 
tot stand gekomen. Daarnaast wil ik de coauteurs van de artikelen in dit proefschrift 
bedanken voor de fijne samenwerking. Ook de MRI-laboranten, die me onder andere 
hebben geleerd om zelf MRI-scans te maken. De dames van de dagbehandeling en 
CTU, Gianina en Danielle: bedankt voor de goede samenwerking en alle gezelligheid.

Martijn, Cyra, Marloes, Danko, Jenny, Laura, Niels, Sara, Lisanne, Jessica, Djoeke, 
Ilse, Ka-Hoo, Floor, Zoé, Zoë, Reinier, Jana, Maxime en Aimy; samen lunchen onder 
de koe, onze harten luchten over niet vorderend onderzoek, EDSS’en tot we niet 
meer konden, in een huis samen met ECTRIMS en een teamuitje op Vrijland festival; 
zonder jullie was de tijd in het MS centrum niet zo leuk geweest. De collega’s van 
afdeling ANW: Anand, Quinten, Myrte, Kim, Svenja en Martijn wil ik bedanken voor 
de fijne samenwerking. Ook wil ik graag de studenten Nina, Iris en Koos bedanken 
die mij tijdens hun wetenschappelijke stage hebben geholpen en daarmee hebben 
bijgedragen aan dit proefschrift. 

De beste afleiding langs de zijlijn: alle lieve vrienden die ik door de jaren om me 
heen heb verzameld. Ik voel me ontzettend gelukkig met zoveel fijne, leuke en goede 
vriendschappen. Lieve vrienden: H&L, Blontjes, meiden van de middelbare school, 
geneeskunde chickies, FC Dubbelfrisss, collega’s uit het Diak, teveel om bij naam te 
noemen. Van een verkleedpartij als ‘de Kroko’s’ in Artis op onze eerste dag als student, 
tot leuke weekendjes weg, vele feestjes en festivals, roeien op de Amstel in de kou, 
aandacht voor elkaar in leuke en moeilijke periodes, zaalvoetballen met bezoek aan 
de beste kroegen als derde helft, vriendinnen die ik al bijna mijn hele leven ken. Jullie 
betekenen heel veel voor mij en dat valt niet in een dankwoord te omschrijven.  

Ik wil ook mijn (schoon)familie bedanken voor alle fijne gesprekken en interesse in mijn 
onderzoek. In het bijzonder mijn opa en oma. Lieve opa en oma, jullie volgden me 
op de voet en vroegen vier weken na de start van mijn onderzoek ongeduldig of het 
proefschrift al af was omdat jullie graag bij de verdediging willen zijn. De gesprekken 
die we samen hebben aan de keukentafel zijn altijd heel gezellig en bijzonder, jullie 
hebben veel interesse voor wat ik meemaak en doe. 

Lieve Josine, alle onderzoeken die we tijdens studie Bewegingswetenschappen 
moesten doen deden we samen. Ook stond jij aan het begin van mijn hardloopcarrière. 
Op All Stars liep ik de Batavierenrace met jou als supporter op de fiets, en dat was zeker 
niet de laatste keer (gelukkig had ik daarna betere schoenen). Ik bewonder je eindeloze 
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inspiratie voor je onderzoek, het schijnbare gemak waarmee je beurzen binnenhaalt, 
en hoe je je weg vindt binnen de wetenschap. Ik vind het heel fijn dat je naast me 
staat bij de verdediging. 

Lieve Rianne, we leerden elkaar kennen tijdens geneeskunde. Samen liepen we onze 
coschappen, samen feesten, samen studeren in de OBA. Ik leer veel van je assertiviteit 
en je creatieve manier van dingen bekijken. Je staat altijd klaar voor het geven van 
advies en voor een goed avondje feesten. Ondertussen heb je me lang en breed 
ingehaald op het sportieve vlak en ren je de ene na de andere marathon met gemak 
en vliegensvlug uit. Het is een feest dat ook jij naast me staat bij de verdediging. 

Lieve Joerie en Linde, het is zo fijn om jullie als broer en zus te hebben. Ondanks dat we  
niet op elkaar lijken, vinden we genoeg raakvlakken voor vele gesprekken en dagjes 
uit. De boel wordt nog gezelliger met Femke, Roeland, Pepijn en Rogier. 

Lieve pap en mam, wat ben ik blij met jullie als trouwste en liefste supporters die ik me 
kan wensen. Jullie staan in weer en wind langs de zijlijn, willen geen minuut van de 
wedstrijd missen en steunen me in elke stap die ik zet. Ik heb heel veel bewondering 
voor jullie oneindige enthousiasme en persoonlijke aandacht. 

Ik sluit graag mijn dankwoord af met dank aan mijn allerleukste supporter. Lieve 
Bouke, ik voel me mega-gelukkig dat ik jou heb ontmoet. Tijdens de eerste stappen 
voor dit onderzoek leerden we elkaar kennen, en sindsdien beleven we samen veel 
leuke avonturen. Met jou kreeg ik er een hele leuke familie en hele gezellige vrienden 
bij. Je nuchtere karakter houdt mij met twee voeten op de aarde. Het is een feest om 
met jou samen te zijn. Ik kijk enorm uit naar alle avonturen die nog gaan volgen.
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