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daNKWoord
deze laatste pagina’s van dit proefschrift zijn wat mij betreft de leukste en belangrijkste. Het 

cliché dat dit proefschrift niet mogelijk was geweest zonder de bijdragen van heel veel andere 

mensen is ook voor dit proefschrift meer dan waar. ik ben iedereen daar heel dankbaar voor en 

wil een aantal mensen graag persoonlijk noemen.

als eerste wil ik alle deelnemers aan het onderzoek hartelijk bedanken voor hun inzet, verhalen 

en interesse. ook al is het onderzoek in dit proefschrift maar een klein stukje van de grote 

puzzel, ik hoop dat het bij zal dragen aan begrip en oplossingen voor obesitas en dat het meer 

inzicht in de hersenen heeft gegeven.

mijn promotoren prof. dr. Jan booij en prof. dr. Wim van den brink ben ik dankbaar voor hun 

begeleiding, met veel vrijheid maar altijd ondersteunend. Jullie zijn beiden voor mij een voorbeeld 

van goede, maar ook menselijke wetenschappers. Jan, bedankt voor alles wat je me hebt geleerd 

en voor alle kansen die je me hebt gegeven. Je enthousiasme is geweldig. ik hoop dat we in de 

toekomst nog regelmatig samen zullen werken en dat ik nog meer van je kan leren. Wim, ik vind 

het fijn dat je vaak onderzoek en uitkomsten in een breder perspectief zet. bedankt dat je me 

vaak in contact gebracht hebt met de juiste mensen en voor je kritische reacties op manuscripten. 

daarnaast wil ik mijn co-promotoren dr. susanne la fleur en prof. dr. frank baas bedanken 

voor hun begeleiding bij verschillende delen van mijn promotie. susanne, ik ben blij dat je 

steeds meer bij mijn proefschrift betrokken bent geraakt en waardeer het dat ik makkelijk bij 

je binnen kon lopen om over de interpretatie van data en andere dingen te praten. frank, we 

kennen elkaar al van voor mijn promotie en ik waardeer alle mogelijkheden die ik heb gekregen 

op de afdeling Neurogenetica voor mijn stages en mijn promotie.

de leden van mijn promotiecommissie prof. dr. eske derks, prof. dr. berthe l.f. van eck-smit, 

prof. dr. anita Jansen, prof. dr. taco J. de Vries, dr. liesbeth reneman wil ik bedanken voor 

het lezen van mijn proefschrift en hun (ongetwijfeld) kritische vragen tijdens mijn verdediging. 

anita, naast je rol als lid van de commissie wil ik je hartelijk bedankt voor de goede samenwerking 

en de hulp met het opzetten van de cognitieve taken en gedragsmaten voor dit onderzoek. 

berthe, je hebt mijn promotie op de afdeling Nucleaire geneeskunde vanaf een afstandje 

gevolgd en ik zie er naar uit over een paar jaar weer terug te komen naar de afdeling. liesbeth, 

fijn dat je af en toe een blik op een hersenscan wilde werpen als ik twijfelde of deze wel normaal 

was en het bic is een goed initiatief. eske, bedankt voor je adviezen aan het einde van mijn 

promotie. taco, we kennen elkaar nog niet persoonlijk, maar jouw bijdragen aan oNWar 

cursussen vond ik altijd interessant.

prof. dr. dick J. Veltman, beste dick, bedankt voor de bijdrage van je (f)mri kennis in de 

verschillende stadia van mijn promotie.

marieke en anne, samen hebben we alle ups en downs van onze promotietijd met elkaar 

beleefd. daarom ben ik heel blij dat jullie mijn paranimfen willen zijn! marieke, bedankt voor alle 

lol en vriendschap. dat leuke onderzoeksprojectje samen dat komt er nog wel een keer. anne, 
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bedankt voor je steun en behulpzame of kritische opmerkingen. ik zou zo weer met je voor een 

schoolklas gaan staan en ben er zeker van dat je jouw plek binnen of buiten de wetenschap wel 

vindt. samen met anne en marieke wil ik ook mijn kamergenoten cleo en martin bedanken 

voor alle gezelligheid binnen en buiten het amc. de eerste paar weken in New york heb ik 

jullie ontzettend gemist. cleo, jij hebt ons al het goede voorbeeld gegeven met je promotie 

en ik vind het leuk dat er een gezamenlijk artikel in dit proefschrift staat. martin, je bent later 

aangeschoven, maar ik ben blij dat je erbij kwam en ben nog altijd fan van ‘fat cell’.

Van de afdelingen binnen het amc waar ik mee samengewerkt heb, wil ik graag een aantal 

mensen noemen die belangrijk zijn geweest.

bij de afdeling Nucleaire geneeskunde wil ik iedereen op de afdeling bedanken. Jullie hebben 

allemaal bijgedragen, met plannen of voorbereiden van scans (de dames van de balie, matthijs, 

rianne, soerinder, Jan), ondersteuning bij dexamfetaminetoediening (Hein, sanne, de andere 

arts-assistenten), data analyse (tim, bas), rondsturen van dit proefschrift (corry) en de interesse 

in mijn onderzoek. ik kom na mijn tijd in New york graag weer bij jullie terug. Kora, het was 

geweldig om met je samen te werken. Je hebt me wegwijs gemaakt in het dieronderzoek en ik 

heb goede herinneringen aan de avonden hersentjes snijden. 

bij de afdeling radiologie is Z0 voor mij een bijzondere plek. aart, bedankt dat je er altijd voor 

open staat om iets nieuws mogelijk te maken. paul, zonder jouw onvoorwaardelijke hulp was 

fmri op de open 1.0t mri scanner niet gelukt en zou de infrastructuur niet zo goed draaien. 

Joena, je bent altijd enthousiast en regelt alles, succes met opleiding, buitenland of wat het 

wordt. matthan, je hulp en kennis met co-registratie en dti waren onmisbaar. dennis, ook al 

liep het met de asl scans op de open 1t mri niet zoals we wilden, ik had het experimentje niet 

willen missen. alle andere Z0 onderzoekers, pim, martijn, Kevin, Wouter, andré, sanne, myrle, 

bram, bedankt voor de goede lunches, borrels en antwoorden op mri vragen. daarnaast wil 

ik de arts-onderzoekers van radiologie bedanken voor de gezellige lunches aan het begin van 

mijn promotie en de taartmomenten. 

bij de afdeling psychiatrie heb ik veel gehad aan de spm meetings (en later de bic meetings). 

al mijn mede-onderzoekers die hier kwamen wil ik bedanken voor de goede sessies en het 

gemak waarmee we elkaar konden bereiken als we elkaar nodig hadden. anneke, ruth en 

lianne, bedankt dat ik jullie altijd kon benaderen met vragen. bep, je bent een schat voor ons 

onderzoekers (en volgens mij voor iedereen).

bij de afdeling endocrinologie wil ik barbara en mireille bedanken voor de goede samenwerking. 

barbara, veel succes met de laatste loodjes. leslie en José, bedankt voor jullie hulp bij mijn 

laatste dieetstudie. mariëtte, bedankt voor je hulp bij de plasmabepalingen. anke, goed dat we 

elkaar weer opnieuw tegenkwamen en zelfs nog een beetje samengewerkt hebben.

bij de afdeling Neurogenetica heb ik me altijd welkom gevoeld. dank aan alle mensen die me 

door de jaren heen hebben geholpen, in het bijzonder ted, marja, marit, bart en lou en mijn 

mede-promovendi die ik ook regelmatig bij oNWar activiteiten tegenkwam. 
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prof. dr. lisbeth mathus wil ik bedanken voor haar expertise in het obesitasonderzoek en haar 

advies bij het opzetten en vinden van deelnemers voor de studies. dr. Hanno tan, bedankt 

voor het beoordelen van de ecg’s. dr. michael tanck, bedankt voor de onmisbare hulp bij de 

haplotype analyses. prof. dr. marcel van Herck, bedankt voor Worldmatch en de hulp hierbij.

ook de samenwerkingen buiten het amc zijn heel belangrijk geweest en ik heb het met veel 

plezier gedaan.

peggy, bart, mieke, Nicolette, sjaan en anne, bedankt voor jullie hulp bij het opzetten en 

uitvoeren van de gezamenlijke amsterdam-maastricht studie.

funda en dave, heel hartelijk bedankt voor jullie interesse en hulp bij het vinden van 

geïnteresseerde deelnemers voor het onderzoek naar dopamine afgifte.

dear swen, dear osama, thank you very much for the great co-operation. i enjoyed our time in 

miami and at the other conferences and hope we will be able to continue working together in future.

sara en cock, bedankt voor de samenwerking ook al was het maar kort.

mijn ‘studenten’ die stage gelopen hebben, bedankt voor jullie inzet en hulp bij het onderzoek. 

sarah, ik ben blij dat we elkaar nog steeds zien en nu meer met elkaar delen dan een stageproject. 

melanie, silja, brit, lennard, linda, maartje, michelle, gerbrand, en rosalie, ik hoop dat jullie 

veel hebben kunnen leren tijdens jullie stage, ik heb ook veel van jullie geleerd.

Naast de mensen die direct een bijdrage aan het onderzoek geleverd hebben, wil ik ook al mijn 

vrienden en familie bedanken voor hun steun in de afgelopen jaren. lieve rose, je vriendschap 

is me dierbaar, we kunnen over alles kletsen en zijn heel goed in bitterballen eten als één van ons 

weer eens in het vliegtuig stapt. lieve ca, eef en marlies, onze meidenavondjes zijn inmiddels 

uitgegroeid tot een jarenlange vriendschap. Ze helpen ons promoties en opleidingen door en 

vast ook alles wat daarna komt. lieve maarten en maria, op het moment dat ik het het hardste 

nodig had, hebben jullie me onvoorwaardelijk gesteund. daar ben ik heel dankbaar voor.

lieve martijn, mijn grote broer, zoals je me zelf al hebt verteld, doe ik alles een paar jaar na jou 

(behalve trouwen dan). ook nu volg ik jouw goede voorbeeld weer en daar ben ik erg blij mee! 

lieve mama en papa, we hebben bewogen jaren achter de rug, maar ’what doesn’t kill you, 

makes you stronger’, zo zal het vast ook voor ons zijn. ik ben jullie heel dankbaar voor alle 

liefde, steun en kansen die jullie me gegeven hebben en die uiteindelijk ook de basis voor dit 

proefschrift zijn. 

liefste mark, mijn allergrootste vriendje. Jouw vanzelfsprekende liefde en onvoorwaardelijke 

steun zijn het mooiste wat me de afgelopen jaren is overkomen. We zijn nu samen in New york 

en ik ben trots op ons teampje. dit proefschrift is voor jou.
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