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Het boekje is af. Dat is natuurlijk mooi, maar wat nog veel mooier is, is dat dit boekje met 

heel veel plezier tot stand is gekomen. Ik wil hier dan ook de nodige mensen voor bedanken.

Prof. dr. H.S.A. Heymans. Beste Hugo, wat vind ik dit een mooie afsluiting! Je hebt niet 

alleen een belangrijke rol gespeeld tijdens mijn opleiding tot kinderarts maar ook tijdens mijn 

subspecialisatie. Jouw wervelende onderwijsmomenten en maatschappelijke betrokkenheid 

hebben me altijd geënthousiasmeerd voor het vak. Dank voor het nuttige commentaar, het 

innovatieve “CD-idee” als implementatiestrategie en ook nog voor de uitspraak waar ik een 

stelling van heb gemaakt.

Dr. M.A. Benninga. Lieve Marc, wat is promoveren leuk met zo’n co-promotor. Jouw 

enthousiasme, tomeloze energie en doorzettingsvermogen, enorme werklust en niet te 

vergeten ... jouw humor. Sommige grappen heb ik al wel 100 keer gehoord, maar op een 

bepaalde manier blijven ze grappig. Ook jouw snelle en kritische reacties op artikelen of 

mails, vond ik altijd zeer stimulerend. Mijn doel was altijd kinderarts worden, maar nu ben 

ik inmiddels kinderarts MDL en tevens (bijna) gepromoveerd. Hoe je carrière verloopt, heb 

je grotendeels zelf in de hand, maar wordt ook bepaald door de mensen die je tegenkomt 

waarvoor zeer veel dank. Ik verheug me op de projecten die we in de toekomst nog samen 

zullen gaan doen.

Leden van de promotiecommissie, dank voor het zitting nemen in mijn promotiecommissie.

Prof. dr. M.Y. Berger. Lieve Marjolein. De combinatie van jouw inhoudelijke kwaliteiten 

(huisarts en epidemioloog) en zeer prettige persoonlijkheid, maakt het werken met jou zeer 

plezierig en leerzaam, waarvoor dank. Op de samenwerking tussen de Huisartsgeneeskunde 

en Kindergeneeskunde mogen we trots zijn. Heel veel succes met jouw nieuwe baan in het 

Hoge Noorden!

Prof. dr. M. Offringa. Lieve Martin. Je bent de grondlegger van evidence-based medicine 

in de Kindergeneeskunde. Jij hebt me al tijdens mijn opleiding hiermee kennis laten 

maken en me daarvoor enthousiast gemaakt. Met veel plezier denk ik terug aan ons 

implementatieproject inclusief de badeend! Dank voor de vele inspirerende maar bovenal 

ook gezellige overlegmomenten. 

Dr. Reitsma. Dank voor jouw begeleiding tijdens de laatste fase van de probioticastudie. Het 

was altijd een constructief overleg.
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Prof. dr. Schadé. Ik heb als student altijd genoten van uw onderwijs. Mogelijk dat daar de 

oorsprong ligt voor de prettige relatie tussen de Huisartsgeneeskunde en Kindergeneeskunde.

Prof. dr. Smout. Toch mooi dat we samen een boek hebben geschreven zonder elkaar te 

kennen. Daar zal nu verandering in komen. Dank voor uw bijdrage.

Prof. dr. Wijburg. Lieve Frits, beste EKZ-buurman. Ook jij hebt een belangrijke rol gespeeld bij 

mijn keuze om kinderarts te worden. Ik weet nog hoe ik als co-assistent op de Zuigelingen 

werkzaam was en geboeid luisterde naar jouw verhalen. Ik vind het dan ook erg leuk dat je 

in mijn promotiecommissie plaats zult nemen.   

Alle medewerkers uit het EKZ. Ik ga al jaren met zeer veel plezier naar “ons” EKZ, waarvoor 

dank. 

Lieve Angelika, wat ben je toch een prettige collega. Ik bewonder je enorme betrokkenheid 

bij de patiënten. Fijn dat we altijd zo laagdrempelig met elkaar kunnen overleggen zowel 

privé als “zakelijk”.

Lieve Bart, mijn gezellige dagelijkse tafelgenoot! Er zijn weinig mensen zo flexibel als jij. 

We hebben het toch maar goed samen met Angelika op H7-250. John en ik verheugen ons 

trouwens op Tomatito!

Lieve Thalia, heel veel succes met het afronden van jouw proefschrift en met je baan in het 

“Verre Oosten”. Nog dank voor jullie oppas!

Lieve Herbert. Leuk dat je met jouw Brabantse gezelligheid ons team bent komen versterken. 

Hopelijk maken we samen nog een mooi artikel! 

Hilda en Faiza. Lieve ladies van de poli. Dank voor de leuke momenten met elkaar en jullie 

ondersteuning op de poli. Waar zouden we zijn zonder jullie!

Lieve Joan, jouw leven is haast niet bij te houden! Wat jij al niet meemaakt in een week … 

Hopelijk ben je nu snel weer terug en kan je bij mij promotie zijn. 

Lieve Mayke, van mijn promotie heb je niet veel gemerkt. Ik wil je toch hier even bedanken 

voor de prettige samenwerking bij de begeleiding van de co-assistenten. Het heeft mijn werk 

in het EKZ verrijkt!

Mede-auteurs van mijn artikelen. Dank voor de veelal prettige samenwerking. Maaike, 

Rotterdam-Amsterdam was een mooie connectie!
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Marijke. Wat waren we een team tijdens de probioticastudie! Mede dankzij jouw inzet 

konden we samen met Polen 160 kinderen includeren in 9 maanden. Ik vind het heel jammer 

dat je uit het EKZ weg bent, maar ik snap jouw keuze. Ik wens je heel veel geluk verder.

Nicole. Wat hebben we hard gewerkt aan de Richtlijn. Dank voor al jouw kritische 

opmerkingen en de gezelligheid. Hopelijk gaan onze twee nieuwe NVK-projecten ook zo 

voorspoedig! Ik heb er in elk geval weer zin in!

(Ex-)Medewerkers van de poeppoli. Het is toch altijd inspirerend om met jullie samen te 

werken. En Noor … ik mis je ongelooflijke enthousiasme! Wat was het prettig werken met je. 

We gaan snel lunchen!

Jan Taminiau. Lieve Jan, dank voor de vele onderwijsmomenten. Ik heb erg veel van je geleerd 

in mijn opleiding tot kinderarts MDL. Ik hoop dat ik net zo enthousiast en gedreven blijf zoals 

jij tot aan het eind toe bent gebleven in het EKZ. Fijn je nog zo nu en dan te zien en verhalen 

te horen over al jouw bezigheden!

Mijn paranimfen. Lieve Barbara, heerlijk om zo’n vriendin te hebben waar je mee kan lezen en 

schrijven en … op tijd heerlijk mee kan dineren en borrelen! De basis van onze vriendschap is 

onze 5 maanden durende wetenschappelijke stage in Nicaragua, alweer 15 jaar geleden. Dit 

heeft ons niet alleen als dokter gevormd maar ook als mens en vriendin. Ik ben ongelooflijk 

trots op je en ik hoop dat we samen met jou en Aed nog mooie dingen in de toekomst zullen 

meemaken. 

Lieve Heleen, wat ben je toch altijd recht door zee. Dat siert je enorm! Dank voor de 

gezelligheid en vooral voor jouw positivisme. Ik wens je heel veel plezier in het LUMC. Je 

weet als geen ander er altijd wel weer iets van te maken dus dat komt helemaal goed! 

Lieve Mariken, wat ben je toch een mooi mens! Altijd zo betrokken en geïnteresseerd. Het 

is heerlijk om met je in het EKZ te werken en fijn dat we zo nu en dan “gesprekjes” hebben. 

Onze etentjes met Heleen samen moeten we erin houden!

Lieve Esther en Rob, onze “huisvrienden”, jullie vriendschap is ons zeer dierbaar. Dank voor 

alle gezelligheid, met name de vakanties. Erg leuk Es dat je als plastisch chirurg in het AMC 

“dichtbij” blijft werken!

Lieve Murmellianen, wat heerlijk dat we met 6 dames al 25 jaar zo’n goed contact hebben. 

Of we nou met de dames alleen zijn of met de mannen en kinderen erbij, het is altijd enorm 

gezellig! De weekendjes weg vind ik erg waardevol, vooral de laatste Bonte Avond in 

Friesland. Antwerpen maar weer eens plannen? 
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Lieve vrienden en vriendinnen, het leven is prettig als je een leuke baan hebt, maar wat 

er daarnaast gebeurt, is minstens zo belangrijk. Heel veel dank voor jullie vriendschap en 

interesse. 

Lieve papa en mama, mijn ouders waar ik zoveel aan te danken heb. Alles mocht altijd zolang 

je maar je best deed op school. Ik was het destijds niet altijd eens met die regel, maar zie nu 

in hoe belangrijk het is geweest dat je van huis uit zo gestimuleerd wordt. Jullie mogen trots 

zijn als jullie zien hoe “de meisjes” allemaal terecht zijn gekomen. Daarnaast hebben we het 

erg gezellig met de hele familie en hoop ik dat we nog heel lang van jullie mogen genieten! 

Ook vooral veel dank voor de onvoorwaardelijke steun tijdens ons bijzondere traject.   

Lieve Karin en Vivian, en niet te vergeten mijn zwagers Bram en Dennis. Ik heb mijn positie 

als derde en laatste meisje altijd heerlijk gevonden. Wat is het toch fijn dat we het zo goed en 

gezellig met elkaar hebben! Grappig en vooral leuk dat wij zussen allemaal andere richtingen 

zijn opgegaan, terwijl we toch veel op elkaar lijken. Dank voor jullie interesse en steun. We 

gaan met elkaar een heel bijzondere tijd door, waarmee John en ik ons zeer gelukkig prijzen. 

Trouwens, volgende keer gaan we maar eens mee naar de sneeuw! Ik wil straks de zeven 

kindjes wel eens samen op de ski’s zien …

Lieve Joop en Henny, fijn dat we altijd op jullie kunnen rekenen. Mooi te zien hoe trots jullie 

zijn op de kleinkinderen! 

Lieve John, mijn rots in de branding, eigenlijk ben je een soort van tweede co-promotor. 

Heerlijk om zo’n fijne “multifunctionele hulplijn” thuis in te kunnen zetten. Ik bewonder het 

feit dat je echt kennis hebt van zoveel verschillende zaken. Dank bijvoorbeeld voor het helpen 

bij de analyse van de grote probioticastudie en het kritisch lezen van mijn manuscripten! 

Daarnaast ben je ondanks jouw zakelijke inslag, ook erg creatief. Dit uit zich bijvoorbeeld in 

het ontwerp van dit boekje. Het zijn roerige tijden voor ons omdat we o.a. ook “nog even” 

een huis aan het bouwen zijn. Fijn dat jij al het geregel ook op je neemt en dat je daarnaast 

ook nog een erg leuke papa bent! Ik besef me dat ik heel veel geluk met je heb, en ik hoop 

dat we samen met ons gezin nog veel mooie dingen zullen meemaken. Ik kan niet wachten 

tot maart en tot we in ons paleisje wonen!

Lieve Eden, wat ben je toch een heerlijk ventje en een enorme kletskous! Mijn grootste geluk 

is jou te zien ontwikkelen. Hopelijk blijf je in het leven net zoveel vragen stellen als nu, maar 

dat zullen we nog gaan meemaken! 
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