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Dit proefschrift is tot stand gekomen met de hulp van vele mensen die ik graag zou 
willen bedanken.

Allereerst wil ik de patiënten heel erg danken voor hun deelname aan de verschillende 
studies. Uw medewerking maakte het mogelijk CRPS beter te onderzoeken! 

Prof. dr. Wouter Zuurmond, beste prof, uw charismatisch optreden en de positieve 
uitwerking daarvan op patiënten vind ik bewonderenswaardig! Veel dank voor al 
uw aanmoedigingen, humor en fijne sfeer met wijntjes. Dr. Roberto Perez, lieve 
Roberto, ik heb ontzettend veel van je geleerd! Jouw deur stond letterlijk en figuurlijk 
altijd open, ik heb mij vaak afgevraagd of je nog aan je eigen werk toekwam met al 
die binnenstormende promovendi! Ik wil je heel erg danken voor je begeleiding, je 
kritische blik en voor het creëren van een prettige omgeving waarin ik heb kunnen 
groeien als onderzoeker. Prof. dr. Stephan Loer, ik wil u hartelijk bedanken voor uw 
vriendelijkheid en al uw bemoedigende adviezen. Prof. dr. Jacob de Lange, ik ben 
u dankbaar voor het vertrouwen dat u in mij had en dat u het mogelijk maakte te 
kunnen starten aan dit onderzoek.

De leden van de leescommissie, prof. dr. J.J. van Hilten, prof. dr. M. van Kleef, prof. 
dr. M.J.P.F. Ritt en prof. dr. K.C.P. Vissers, zou ik willen danken voor het beoordelen 
van het proefschrift en hun deelname aan de oppositie.

Bedankt alle stafleden, assistenten en medewerkers van de afdeling Anesthesiologie 
voor jullie hulp bij het onderzoek en regelmatige deelname als vrijwilliger. Inez en 
Allyson, hartstikke bedankt voor jullie warmte!

Ria, bij jou kon ik altijd terecht voor geregel omtrent patiënten en een babbeltje. Ik 
wil je hiervoor heel erg bedanken!

Jacob van den Broek, bedankt voor de fysiotherapeutische behandeling van vele 
onderzoekspatiënten en de kopjes thee in Kuria!

Pièrre Bet en alle medewerkers van de centrale apotheek wil ik danken voor het 
bereiden en verstrekken van de onderzoeksmedicatie. 

Medewerkers van poli Heelkunde, Orthopedie, Urologie en Ivette Agard wil ik hartelijk 
danken voor hier en daar een praatje en jullie hulp bij het vinden van kamertjes.
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Prof. dr. van Royen en dr. de Gast, dank voor het gebruik van “de heerlijk zittende” 
onderzoeksstoel!

Stafleden, assistenten, medewerkers van poli KNO, Patty Veenvliet, Martin, Anne-
Marie, Lisa en Peggy, bedankt voor het verlenen van ruimte en voor de gezelligheid.

Prof. dr. Jan Geertzen en dr. Wilfred den Dunnen van het UMC Groningen wil ik 
danken voor het CRPS weefsel en de prettige samenwerking.

Prof. dr. Piet Hoogland, Evelien, Allert, Angela, Luciënne, Erick en Frans van de 
afdeling Anatomie en Neurowetenschappen, bedankt voor de gastvrijheid en al 
jullie hulp op en rondom het lab.

Dank aan alle coauteurs, prof. dr. Bob van Hilten, dr. Han Marinus, prof. dr. Riekie de 
Vet, prof. dr. Albert Dahan, dr. Marnix Sigtermans, prof. dr. Jan Geertzen, dr. Wilfred 
den Dunnen, prof. dr. Piet Hoogland en drs. Anne van der Plas voor jullie inzet en 
bijdrage aan de verschillende artikelen.

Vier studenten in totaal ben ik erg dankbaar! Maurice jij kwam al heel snel en ik 
vond het een prettige en leerzame samenwerking! Pepijn, dank voor je hulp met de 
Semmes Weinstein Monofilamenten, je volharding is beloond met ons artikel. Pia 
wat had ik zonder jou gemoeten op het lab, heel erg dank voor al je kleuringen, de 
gezellige gesprekken en DE koffie! Gwendolyn, bedankt voor je enthousiasme.

Mijn kamergenootjes Tijn en Sigrid, wil ik heel erg bedanken voor alle gesprekken, 
theetjes, vele lunches, af en toe een ijsje en gezelligheid! Nog even en dan zijn jullie 
aan de beurt! Sabine, eigenlijk was ik al weg toen je kwam, maar toch voel je als een 
kamergenootje! Dank voor het meten van de laatste onderzoekspatiënten. 

Lieve Karolina, samen met jou werken op het VUmc was één groot feest! Ik vind het 
ontzettend fijn dat we zulke goede vriendinnen zijn geworden en dat je mij tijdens 
de promotie als paranimf wilt bijstaan. Sabrina, mijn andere paranimf en lieve 
vriendin, bedankt voor alle vriendschap van de afgelopen jaren en je zit in mijn hart!

Shirley, samen zijn we sushi: zei je! Je inspireert mij met al je ideeën en enthousiasme! 
Ik ben heel blij dat je mijn vriendinnetje bent en dat je deze hele dag voor mij wilt 
vastleggen. Rebecca, ik ben je dankbaar voor je lieve luisterend (linker) oor, je frisse 
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kijk op het leven en je warmte! Iris, heel erg bedankt dat je mij op deze promotieplek 
geattendeerd hebt, voor al je promotie tips en meditatie info! Carolien, jij kwam en 
toen ging ik alweer weg, toch hebben wij een enorme “tweelingen” klik, bedankt 
voor je gezelligheid! 
 
Anne, ontzettend bedankt voor je steun en interesse in het promotieonderzoek en 
ik ben blij dat ik de eerste van de (schoon)familie mag zijn!

Lieve mama, papa en familie, ik heb gemerkt dat enthousiasme en een positieve 
instelling familietrekken zijn, bedankt hiervoor! Ook bedankt voor jullie 
aanmoedigingen tijdens het promotietraject. D&D hartstikke bedankt voor jullie 
blije gezichtjes!

Lieve, lieve Jean-Marc, ik wil je heel erg bedanken voor al je hulp, goede zorgen, 
liefde en de fantastisch mooie voorkant van dit proefschrift natuurlijk! Ik ben 
ontzettend blij dat ik mijn leven mag delen met zo’n mooi mens als jij. 

Kus!

Susan
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Susan Collins was born on June 11th, 1978 in Rotterdam, the Netherlands. In 1997 
she graduated from secondary school in Spijkenisse and started her study Medical 
Biology at the VU University Amsterdam. Susan did her first scientific internship at 
the Netherlands Institute for Neuroscience in Amsterdam, where she performed 
research into the improvement of age induced sleep disorders in humans using 
temperature changes. Her second internship took place at Naturalis, National 
Museum of National History in Leiden. At the museum, Susan was involved in 
realizing educative products for exhibitions. During Susan’s scientific internship 
at the Department of Public Health, Erasmus Medical Centre in Rotterdam, she 
investigated the course of care and the need of care in incurable cancer patients. 
In 2003 Susan graduated in Medical Biology and obtained her Propaedeutics 
in Psychology. Thereafter, Susan worked one year as a research assistant at the 
Department of Public Health in Rotterdam. In January 2005 she started her PhD 
project at the department of Anesthesiology at the VU University Medical Centre. 
This project is presented in this thesis. In 2010, Susan set up a study in hospice Kuria 
to prevent side effects of opioids in palliative care patients. 


