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Laura Anna van de Pol was born on 14 september 1976 in ‘s Hertogenbosch. In 1994 
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DankwoorD

Al lang was ik van plan dit veel gelezen deel van het proefschrift te schrijven onder 
het genot van een glas champagne, maar door mijn zwangerschap werd dit uitein
delijk mineraalwater. Graag wil ik iedereen bedanken zonder wiens hulp dit proef
schrift niet geschreven had kunnen worden. De volgende mensen wil ik hierbij per
soonlijk bedanken:

Allereerst mijn promotoren Prof.dr. Ph. Scheltens en Prof.dr. F. Barkhof. 

Beste Philip, het MRI onderzoek bij de ziekte van Alzheimer dat jij jaren geleden 
opzette, vormde ook de basis voor dit proefschrift. Jouw bevlogenheid en optimisme 
zijn aanstekelijk, waardoor ik de afgelopen jaren met veel plezier aan het onderzoek 
heb gewerkt. Verder wil ik je bedanken voor de vrijheid en het vertrouwen dat je 
me gaf om me ook buiten de muren van het Alzheimer centrum te begeven, mede 
dankzij jouw uitgebreide netwerk.

Beste Frederik, jouw heldere visie en ideeën waren van groot belang bij het realise
ren van de projecten voor dit proefschrift. Het feit dat je daarbij de lat hoog legt ben 
ik steeds meer gaan waarderen. Ondanks mijn twijfels lukte het toch steeds weer om 
onze studies tot een goed einde te brengen. De aanhouder wint inderdaad. 

Het was een genoegen om onder jullie supervisie aan mijn promotie te hebben mo
gen werken. 

Mijn copromotor, Dr. W.M. van der Flier. Beste Wiesje, toen jij bij het Alzheimer cen
trum kwam werken, raakte mijn onderzoek in een stroomversnelling. Naast alle on
derzoekstechnische vaardigheden die je mij als groentje op onderzoeksgebied hebt 
bijgebracht, heb ik ook veel van je geleerd met betrekking tot het effectief managen 
van allerhande bijzaken, die haast even belangrijk bleken bij het doen van onder
zoek. Ik ben er trots op jouw eerste promovenda te zijn en er zullen er ongetwijfeld 
nog velen volgen in jouw carrière.

Prof. N.C. Fox. Dear Nick, I would like to thank you and Prof. M.N. Rossor, for the op
portunity to work at your department in London, both in research and clinical work. 
My stays in London were always very inspiring. I hope we will stay in contact since 
you have become a professor in Amsterdam. You taught me never to hurry growing 
up, which I will try to keep in mind in the future. 
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Dr. P.J. Visser. Beste Pieter-Jelle, vanaf het begin heb ik met je samengewerkt aan des-
cripa, waarbij de discussies over alle soorten MCI me vooral zullen bijblijven. Verder 
dank ik je voor het plaats nemen in de promotiecommissie. 

Prof.dr. J.J. Heimans. Beste Jan, jou dank ik voor de mogelijkheid die je me biedt om 
de opleiding tot neuroloog te volgen, en voor het plaats nemen in de promotiecom-
missie.

De overige leden van de promotiecommissie Prof.dr. J.A. Castelijns, Prof.dr. C. van 
Kuijk, Prof.dr. F.R. Verhey en Dr. H. Vrenken ben ik dankbaar voor het kritisch lezen 
van het manuscript en voor de bereidheid om zitting te nemen in de promotiecom-
missie.

Dear Dr. Anke Hensel, Dr. Henrike Wolf and Prof.dr. H.J. Gertz, our cooperation was 
successful. Thank you for the wonderful time we had, enjoying the Mattheus Pas-
sion in J.S. Bachs hometown.

From the Dementia Research Centre in London I would like to thank Rachael Scahill, 
Jonathan Schott, Basil Ridha, Chris Frost, Emma Lewis and Richard Boyes for all their 
work, and all the fun we had. Especially, I would like to thank Josephine Barnes, we 
shared the same faith and became real friends: Hippocampal ladies rule!

Graag wil ik ook de medewerkers van het IAC bedanken voor de samenwerking, en 
met name Ronald van Schijndel en Huub van Eijndhoven voor het geduld bij het 
oplossen van al mijn hele kleine en wat grotere technische problemen.

Mijn collega onderzoekers van het Alzheimer centrum. Esther Pelgrim, wiens onder-
zoek ik overnam, en aan wie ik alles kon vragen over alles; dank voor je geduldige hulp 
bij het terugzoeken van oude cd’s en je praktische adviezen. Verder bedank ik Giorgos 
Karas, Bethany Jones, Niki Schoonenboom, Rutger Goekoop, Ilse van Straaten, Alie 
Schuitemaker, en de nieuwe generatie: Femke Bouwman, Jasper Sluimer, Alida Gouw, 
Jeske Damoiseaux, Wouter Henneman, Nelleke Tolboom, Niek Verwey, Annelies van 
der Vlies, Esther Koedam, en Salka Staekenborg. Goede collega’s zijn onmisbaar bij het 
doen van onderzoek. Maar vooral ook onze borrels, surprise etentjes, slapeloze nach-
ten en waterpolo-wedstrijden gaven het onderzoeksleven extra glans. Shark!

Yolande Pijnenburg wil ik in het bijzonder bedanken voor het overbrengen van haar 
enthousiasme voor het werk op de geheugenpoli en de fijne kneepjes van het cogni-
tief neurologisch onderzoek. Hoe hard rent een racepaard nu eigenlijk echt? 
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Ook wil ik mijn kamergenoten van de meest vruchtbare kamer op de poli, kamer 
114, bedanken: Maaike Vos, Ingeborg Bosma, Niki Schoonenboom en Femke Bouw
man. Zonder daglicht luisterend naar klassieke muziek deelden we het lief en leed 
van elkaars onderzoek, boven en onder de rivieren.

Verder bedank ik Mirthe Ponsen, Jolijn Kragt, Jessica Nielsen en Bas Jasperse. Geluk
kig betekent het afronden van dit proefschrift niet het einde, en gaan we gewoon 
samen verder aan “de overkant”.

Els van Deventer wil ik bedanken voor het opzoeken van talloze artikelen. 
Dirk Knol dank ik voor de statistische adviezen.

Ina, Marijke, Brenda, Anita, Karin, Mar an en alle andere medewerkers van de poli 
neurologie bedank ik voor alle hulp en samenwerking, en natuurlijk ook Salah, de 
enige statuspolitie.

Lieve Janneke en Noor ik vind het fantastisch dat jullie me terzijde willen staan bij 
de verdediging van dit proefschrift. Janneke, mijn zusje, het sprak vanzelf om jou als 
paranimf te vragen, misschien doen we het nog eens andersom? Noor, mijn vriendin 
sinds de schoolbanken, ik bewonder je kracht en dank je voor je humor en relative
ringsvermogen.

Vrienden, dank voor jullie steun en vaak verrassend frisse commentaar.

Mijn familie ben ik dankbaar voor alle belangstelling die ze tonen, en het vertrouwen 
dat ik krijg bij alles wat ik doe. Zonder jullie was ik niet geweest wie ik ben. Wieteke 
wil ik in het bijzonder bedanken voor haar hulp bij het ontwerp van de kaft van dit 
proefschrift. Jouw connecties blijken altijd weer goud waard. 

Wouter, lieve Woutie, één en één maakt drie, wij gaan nu samen een nieuw avontuur 
tegemoet. Jouw timing is, zoals altijd, perfect…

dankwoord

137

proefschrift.indd   137 13-3-2007   16:57:55

i


















