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Dankwoord





HET dankwoord. Het meest gelezen, een absoluut heilig onderdeel van ieder proefschrift. 

En terecht. In slechts enkele pagina’s heeft de promovendus de gelegenheid om iedereen 

te bedanken die heeft bijgedragen aan zijn/haar proefschrift. Dit maakt het misschien 

ook wel één van de moeilijkste onderdelen om te schrijven, want hoe kan je in het kort 

uitdrukken hoeveel mensen je hebben geholpen en gesteund?

Hierbij dan mijn ‘abstract’ van dankbetuiging.

Allereerst wil ik natuurlijk mijn promotores en co-promotor bedanken: 

Prof. dr. F.A. Wijburg. Beste Frits, waar begin ik met jou te bedanken? De warme en 

persoonlijke manier waarop jij mij, en je andere promovendi, de afgelopen jaren hebt 

begeleid is echt uniek. Na ons eerste gesprek over mijn mogelijke promotietraject wist 

ik dat ik de juiste keuze had gemaakt. Met je aanstekelijke enthousiasme voor zowel 

onderzoek als kliniek weet je iedereen in korte tijd aan je te binden, met mij was het niet 

anders. Voorafgaand aan onze levendige discussies over onderzoeksvoorstellen en data 

interpretatie vroeg je altijd eerst hoe het met mij was en wist dan ook echt wat er op dat 

moment belangrijk voor mij was buiten het onderzoek om. Hoe druk je agenda ook is, ik 

kan altijd even bij je binnen lopen. Ook heb je mij erg geholpen bij het bemachtigen van 

een opleidingsplaats Kindergeneeskunde waarvoor ik je intens dankbaar ben. Kortom, ik 

ben zeer vereerd dat je mijn promotor bent en dat ik je de afgelopen jaren persoonlijk 

heb mogen leren kennen. Ik hoop nog jaren met je te mogen samenwerken.

Prof. dr. H.P. Sauerwein. Beste Hans, toen ik voor het eerst aanschoof bij een 

ochtendbespreking van de metabole groep werd ik behoorlijk geïntimideerd door het 

wetenschappelijke gewicht van de bespreking en haar deelnemers: dit was ‘harde’ 

klinische wetenschap op hoog niveau en jij was de kapitein op dit schip, centraal 

gepositioneerd in de kamer. Deze eerste indruk is nooit helemaal verdwenen. Ik heb veel 

bewondering voor je uitgebreide kennis en je capaciteit om discussies tot de kern terug 

te brengen. Vele malen heb ik na een artikelbespreking je kamer licht duizelend verlaten 

en dan even nodig gehad om te bevatten wat er nu allemaal was gezegd. Ik wil je enorm 

bedanken voor je betrokkenheid bij het uitvoeren van de proeven, er zijn er maar weinig 

voorbij gegaan zonder dat je even kwam kijken en zelfs vanuit je skivakantie belde je 

om te vragen hoe het ging. Ik ben er trots op dat ook jij mijn promotor bent en dat ik 

onderdeel heb mogen zijn van jouw metabole groep.

Dr. M. Duran. Beste Ries, tijdens mijn promotiejaren heb ik mogen profiteren van je 

encyclopedische kennis over biochemische paden en metabole ziekten. Jouw pensioen 

zal niet alleen gevoeld worden binnen het AMC, en in het bijzonder binnen de vakgroep 

Klinisch Metabole Ziekten, maar zeker ook binnen het actieve werkveld van de metabole 

ziekten wereldwijd. Dit is mij zeer duidelijk geworden op de SSIEM congressen die ik heb 

bezocht. Ik ben dan ook zeer vereerd dat je de taak van co-promoter voor mijn promotie 

hebt willen aanvaarden. 
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De leden van mijn promotiecommissie:

Prof. dr. R.J.A. Wanders. Beste Ronald, jij bent voor mij de derde promotor van dit 

proefschrift. Ooit begon ik mijn wetenschappelijke carrière in het AMC bij jou in het 

GMZ. Tijdens mijn promotie heb je altijd meegedacht over mijn studies en daar ben ik je 

zeer dankbaar voor.

Prof. dr. H.S.A. Heymans. Destijds heeft u mijn wetenschappelijke stage aan de Children’s 

Hospital Research Foundation in Cincinnati begeleid. Naderhand heeft u mij voorgesteld 

aan Ronald Wanders en Frits Wijburg, hetgeen uiteindelijk heeft geresulteerd in dit 

proefschrift.  Ik ben u hier zeer dankbaar voor. Uw visie op de Kindergeneeskunde is uniek 

en inspirerend en ik ben zeer vereerd om door u te worden opgeleid tot kinderarts.

Prof. dr. E. Fliers, prof. dr. J.B. van Goudoever en prof. dr. F. Kuipers wil ik zeer hartelijk 

danken voor de bereidheid om zitting te nemen in mijn promotiecommissie en voor de 

tijd die zij hebben geïnvesteerd in het beoordelen van mijn proefschrift.

Dr. A.A.M. Morris I would especially like to thank for taking the time to evaluate my thesis 

and for flying over from Manchester to participate in my thesis defence. I’m honoured to 

have such an acknowledged clinical expert in the field of inborn errors of metabolism on 

my PhD committee.

Mensen die direct betrokken zijn geweest bij de verschillende studies:

Geen enkele studie in dit proefschrift was mogelijk geweest zonder de vrijwillige deelname 

van patiënten met diverse stofwisselingsziektes. Ik ben deze groep mensen heel erg 

dankbaar voor hun bereidheid mee te werken aan mijn studies. Het mogen bestuderen 

van jullie bijzondere biochemische constitutie is een voorrecht en heeft als resultaat dat 

steeds meer kennis wordt verkregen over het normale functioneren van de menselijke 

stofwisseling en dat steeds meer nieuwe therapieën kunnen worden ontwikkeld voor 

diverse stofwisselingsziektes.

Dr. Ir. M.T. Ackermans. Beste Mariëtte, zonder jouw bijdrage was er van dit proefschrift 

ook zeker weinig terecht gekomen. Met veel geduld heb je me altijd de theorie achter 

de verschillende gebruikte stabiele isotopen technieken en daarbij behorende analytische 

processen uitgelegd. Ik heb het altijd zeer gewaardeerd dat je mij zelfstandig mijn gang 

hebt laten gaan in het stabiele isotopen lab.

An Ruiter. Beste An, het bovenstaande feit heeft voor jou een hoop extra werk 

opgeleverd. Jij moest mij namelijk praktisch wegwijs maken in het lab en mijn vele vragen 

over analytische procedures beantwoorden. Daarnaast heb je het leeuwendeel van mijn 

monsters weggepipetteerd. Veel dank voor alles.

Dr. A.M. Bosch. Lieve Annet, met jou heb ik afgelopen jaren veel mogen delen: mijn 

eerste studie, je bureau en je computer (waarop je dan regelmatig dubieuze download 

software aantrof), mijn spanningen en onzekerheden als beginnend arts-assistent en 

de lol bij het maken van filmpjes voor Frits. Ik hoop nog lang samen met je te mogen 

werken. 
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Saskia van der Crabben. Lieve Saskia, jij hebt mij destijds bijgestaan in het opzetten en 

uitvoeren van mijn eerste studie en hebt me altijd op weg geholpen als ik weer iets niet 

begreep of gedaan moest krijgen. Ik vind het erg jammer dat je niet meer in het AMC 

werkt, maar hoop nog lang met je in contact te blijven.

Thessa Westphal en Klaske Honig. De steunpilaren van de vakgroep Klinisch Metabole 

Ziekten. Wat heb ik veel aan jullie gehad bij het uitvoeren van de stabiele isotopen 

vastenproeven. Heel veel dank!

Mart van der Plas. Zonder jouw hulp had ik de MCADD studie nooit kunnen uitvoeren. 

Veel dank voor je geweldige inzet en veel succes met je eigen promotie.

Luc van Loon en René Koopman. Veel dank voor het meedenken met de MCADD studie 

en het afnemen van de spierbiopten bij de patiënten. Die data beloven nog een mooi 

staartje aan mijn promotie te gaan geven!

Christiaan van Woerden. Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk hebben we de PH1 

studie tot een prachtig einde weten te brengen. Ik vind het geweldig om in dezelfde 

week met jou te promoveren en verheug mij erg op ons feest.

Fijne collega’s:

De onderzoekers van de metabole groep. Saskia, Regje, Gideon, Maarten, Lars, Mirjam, 

Anne en Mireille, mede ploeteraars in de duistere wereld van de stabiele isotopen. 

Hoewel ik nooit echt een bewoner van F5 ben geweest heb ik de afgelopen jaren veel 

met jullie mogen delen. Wel zal ik altijd de enige blijven die nog nooit een clamp heeft 

uitgevoerd!

Medewerkers van het laboratorium Genetisch Metabole Ziekten. Jos en Petra, ik wil jullie 

zeer hartelijk danken voor het geduld dat jullie altijd hebben gehad in het begeleiden 

van mijn experimenten. Lodewijk, dank voor je input op mijn studie protocollen en 

resultaten. Die galactokinase remmer komt er ooit! Annelies en Nico wil ik danken voor 

het beantwoorden van de vele telefoontjes over uitslagen. Hans en Sander, bij jullie liep 

ik ooit mijn eerste stage. Het stage verslag is nu echt bijna af… Fred en Naomi, koning en 

koningin van de carnitine, dank voor het meten van de CABIO’s. Ference en Marc, veel 

dank voor het ter beschikking stellen aan de wetenschap van jullie benen! De AIO’s uit 

het GMZ, erg gezellig dat ik altijd mocht aanschuiven bij jullie etentjes.

De afdeling klinisch metabole ziekten. Bianca van Maldegem en Carolien Boelen, dank 

voor de kamergezelligheid, het mogen gebruiken van jullie computers en de wijze raad 

op zijn tijd. Henk, geestelijk vader van de metabole ziekten in het AMC, dank voor de vele 

spiesen tijdens je geweldige barbecues! Malika (hou die duim op de voorruit!), Josanne 

(heel veel succes in Maastricht, we zullen je hier missen!), Nadia, Anouk, Hans, Amber, 

Marlies (wanneer wordt er weer geclubd?) en Quirine, het was enorm gezellig om samen 

met jullie de promovendi groep van Frits te vormen. Marja, jij bedankt voor je secretariële 

ondersteuning.

Anders, Jeroen, Reinout, Florine, Leontien, Anne-Fleur en de dames van de PSA, hou de 

mythe van de kelder in leven! 
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Familie en vrienden:

Lieve pap, voor jou heeft mijn promotie denk ik een extra dimensie. Ik heb veel 

bewondering voor de zorg en toewijding die je jouw patiënten altijd hebt kunnen geven. 

Geniet nu van je welverdiende pensioen.

Lieve mam, jouw liefde en zorgzaamheid zijn voor mij en voor vele anderen altijd een 

enorme steun geweest. Ik ben je hier zeer dankbaar voor.

Annekoos en Wytse, mijn lieve zus en broer, ik ben blij dat we ondanks onze drukke 

levens elkaar nog zo regelmatig zien. Dank voor jullie betrokkenheid!

Paul en Wouter, mijn paranimfen. Het Amsterdamse avontuur begon samen met jullie en 

nu werken we alledrie in het AMC. Ik vind het geweldig dat jullie aan mijn zijde staan bij 

mijn promotie.

Als laatste natuurlijk mijn lieve Myrthe. Vanaf onze eerste dag samen leef ik in een waas 

van continue verliefdheid. De afgelopen maanden heb ik mijn aandacht tussen jou en 

mijn proefschrift moeten verdelen. Heel veel dank voor je steun en begrip. Ik hou enorm 

veel van je.

Lieve, lieve Mare. Als ik dit schrijf ben je net twee dagen bij ons en nu al verdrink ik 

volledig in je grote stralende ogen. Ik verheug me er ontzettend op om je beter te leren 

kennen en je het leven te zien ontdekken.
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