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DANkWOORD
Graag zou ik alle mensen willen bedanken die van betekenis zijn geweest bij het 
tot stand komen van dit proefschrift. Wat fijn om zoveel leermeesters te hebben 
gehad tijdens mijn promotietraject!

Allereerst wil ik alle patiënten en hun families bedanken die op wat voor een 
manier dan ook hebben bijgedragen aan het onderzoek beschreven in dit 
proefschrift. Ik denk hierbij in het bijzonder aan alle patiënten die ik uitgebreid 
heb mogen interviewen. Van al jullie verhalen heb ik ontzettend veel geleerd. 
Bedankt voor jullie openheid en vertrouwen!

Mijn promotoren, prof. dr. F.A. Wijburg, beste Frits, ik wil je bedanken voor de 
vrijheid die je me hebt gegeven tijdens mijn promotietraject en het vertrouwen 
dat ik altijd bij je ervaren heb. Ik heb er grote bewondering voor hoe je leiding 
geeft aan de zich alsmaar uitbreidende afdeling kindermetabole ziekten. Jouw 
betrokkenheid en bevlogenheid zijn grote inspiratiebronnen voor mij. Bedankt 
voor alle goede gesprekken over werk en ‘het leven’. Je lessen in ‘dokters-kunst’ 
zullen mij altijd bijblijven en ik hoop die in de komende jaren verder van je af te 
kunnen kijken tijdens mijn opleiding tot kinderarts. 

Prof. dr. C.E.M. Hollak, beste Carla, dank voor je altijd scherpe en kritische 
feedback. Ik bewonder enorm hoe je altijd in staat bent om precies de vinger 
op de zere plek te leggen. Je hebt daarmee steeds mijn stukken aanzienlijk 
verbeterd! Naast wetenschapper ben je ook als arts een groot voorbeeld voor 
mij. Met jouw klinische blik en doortastendheid wordt geen diagnose gemist. 
Bedankt voor je steun en je fijne begeleiding!

Beste Gabor, mijn co-promotor, wat had ik zonder jou gemoeten? Altijd werden 
mijn stukken binnen enkele dagen van uitgebreide feedback voorzien. Jouw 
ambitie en werklust werken inspirerend en aanstekelijk en je wist mij dan ook 
steeds opnieuw enthousiast te maken als onderzoeker en als arts. Je hebt je taak 
als co-promotor heel serieus genomen en ik wil je dan ook bedanken voor de fijne 
en goede begeleiding. 

Beste Myra, ik vind het heel leuk dat jij ook mijn co-promotor bent geworden. 
Onze samenwerking was vooral het laatste jaar heel intensief en heb ik altijd als 
heel prettig ervaren. Met een kopje thee in de hand wist je me altijd weer op het 
juiste pad te brengen als ik even verdwaald was en door de bomen het bos niet 
meer zag. Wellicht dat we in de toekomst nog meer projecten kunnen opstarten 
samen!

De leden van de promotiecommissie, prof. dr. Cassiman, prof. dr. Cornel, prof. 
dr. de Haes, prof. dr. Hennekam, prof. dr. Heymans en prof. dr. Verhoeven wil ik 
hartelijk danken voor de tijd die zij besteed hebben aan de beoordeling van mijn 
manuscript en voor de bereidheid plaats te nemen in de promotiecommissie. 
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Graag wil ik alle mensen bedanken met wie ik de afgelopen jaren in het AMC /EKZ 
mee samen heb mogen werken. Mijn dank gaat in het bijzonder uit naar Martha 
Grootenhuis en Heleen Stam voor de begeleiding bij het levensloop onderzoek. 
Verder noem ik Irene Kuipers, Marije Sminia, Marius van den Bergh Weerman en 
Ronald Lekanne Deprez: bedankt!

Ook alle verpleegkundigen van het dagziekenhuis en de tienerafdeling: 
bedankt voor de fijne samenwerking en jullie geduld als ik de bloeddruk weer 
drie keer gemeten moest hebben.

De afdeling biochemie, Hans, Ben en Ans en collega’s: bedankt voor alle leerzame 
en inspirerende besprekingen en presentaties! En ook Marrie, dank voor het 
steeds mogen lenen van de centrifuge!

Ook de medewerkers van het laboratorium genetisch metabole ziekten: bedankt 
voor alle leerzame momenten op de woensdagmiddag.

Op F5: Els, Lydia, Maaike W en Birgit, bedankt voor al jullie praktische hulp en 
betrokkenheid! 

Graag wil ik ook het bestuur van de Fabry patiëntenvereniging bedanken voor 
de prettige en vruchtbare samenwerking. Erica Schenk en Annelies Sweeb: veel 
succes met het verder uitrollen van de vrouwenvragenlijst!

Marian Verheul (alias de tiktijger): bedankt voor de fijne samenwerking en het 
snelle uittypen van de vele transcripten! Leah: bedankt voor al je snelle vertaal- 
en correctiewerk!

Het metabole team: Annet, Minke, Henk, Thessa, Klaske, Simone en Esther, 
bedankt voor de fijne samenwerking en gezelligheid! Minke, ik heb het altijd erg 
leuk gevonden met je te sparren over het kwalitatieve onderzoek. Lieve Klaske en 
Thessa, bedankt voor al jullie praktische hulp, maar bovenal gezellige momenten. 
Klaske, ik vind het heel stoer hoe jij het roer om hebt durven gooien en wie weet 
werken we in de toekomst weer samen, mocht je ook voor de kindergeneeskunde 
kiezen! Lieve Thessa, ik heb veel bewondering hoe goed jij het schip varende 
hebt weten te houden na het vertrek van Klaske, geen gemakkelijke opgave!  

En dan mijn kamergenootjes, Amber, Marlies en Quirine, jullie hebben mij wegwijs 
gemaakt in het onderzoek in de metabole ziekten en hebben me opgevrolijkt 
als ik het even niet zag zitten. Ik kijk met veel plezier terug naar onze tijd op 
H8! Amber, respect hoe je alle ballen hoog weet te houden en wat super dat we 
samen met de opleiding gaan beginnen! Marlies, succes met je opleiding tot AVG 
arts. Ik bewonder je betrokkenheid en enthousiasme! Quirine, wat ben je toch een 
toppertje! Zo oprecht sociaal en betrokken naar een ieder, dat heb ik nog nooit 
meegemaakt. Van jouw vechtlust en optimisme kan ik ontzettend veel leren.

Lieve Fem, Jessica, Linda, Veronica, Marjolein en Serwet, jullie hebben mij 
gesteund tijdens de laatste loodjes. Fem, you’re one of a kind! Wat heb ik 
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je gemist het laatste half jaar toen je in Afrika zat. Jouw inzicht in onderzoek 
gecombineerd met jouw humor zijn uniek! Lieve Jessica, harde werkster, steeds 
weet je weer nieuwe dingen te ontdekken en verzinnen. Ik voorspel dat jouw 
boekje prachtig word, cum laude! Je bent duidelijk niet alleen een prachtige 
verschijning! Bedankt voor het overnemen van de FIELD-studie tijdens mijn 
zwangerschapsverlof. Linda, wat fijn dat jij de FIELD studie nu van mij overneemt! 
Met jouw organisatietalent gaat dat helemaal goed komen! Ik wens je veel succes 
en vooral plezier in jouw promotietraject! Veronica, Marjolein en Serwet, bedankt 
voor alle gezellige momenten en veel succes met jullie onderzoek! Laten we nog 
vaak met zijn allen uit eten gaan! 

Collega-onderzoekers van het interne metabole team en biochemie: Marieke, 
Saskia, Laura, Bouwien en Maria, bedankt voor alle gezelligheid tijdens lunch en 
koffie en leerzame brainstorms tijdens onze journal-clubs. Saskia: onze trajecten 
hadden een grote overlap. Ik ben diep onder de indruk van jouw kennis over 
Fabry en statistiek! Bedankt voor de fijne samenwerking en ik wens je heel veel 
succes nu in de kliniek! Marieke bedankt voor al je tips en hulp tijdens de laatste 
fase!

Collega-onderzoekers van de kindergeneeskunde, in het bijzonder Tessa, 
Saskia H. en Marieke, bedankt voor alle leuke momenten! Onderzoekers metabole 
ziekten die mij voorgingen: Malika, Josanne, Hidde en Christiaan bedankt voor 
het geven van het goede voorbeeld.  

Lieve paranimfen, wat een fijn idee dat jullie op de grote dag naast mij zullen staan, 
bedankt daarvoor! Lieve Anne; nadat ik naar Amsterdam verhuisde, schreven we 
elkaar als penvriendinnen vele brieven en tot op de dag van vandaag delen we 
alle ups en downs. Bedankt voor je vriendschap en je vertrouwen in mij! Lieve 
Judith, in sommige opzichten lijken we nogal op elkaar en daarom voelt onze 
band wellicht extra speciaal. Ik ben heel blij met onze vriendschap! 

En natuurlijk wil ik ‘de meiden’ bedanken, met wie ik in verschillende 
samenstellingen de afgelopen jaren zoveel leuke dingen heb gedaan! Lieve Ilse, 
veelal de spil van de meidengroep, ik bewonder je daadkracht en optimisme! 
Lieve Lotte, wat fijn om ervaringen te kunnen delen als jonge moeders en jonge 
dokters! En wat leuk dat we nu samen de opleiding gaan beginnen, het gaat ons 
lukken! Lieve Margot, Anke en Marjolein v/d H., het is genieten tijdens etentjes 
en feestjes! Wat is er veel gebeurd in 10 jaar.. ik kijk uit naar de volgende 10! Lieve 
Maaike, Mireille, Marjolein W., Sanne, Ydje, Patricia, Myriam en Goedele: bedankt 
voor alle gezellige feestjes, etentjes, koffietjes en meer! Tot slot, Suzanne, wat 
leuk dat we elkaar al die jaren zijn blijven volgen! 

Lieve Betty en Alfred, bedankt voor jullie betrokkenheid en belangstelling voor 
mijn onderzoek en bovenal voor alle goede zorgen voor Melle! Lieve Virginie, 
jammer dat je zover weg woont. Ik hoop Maya snel live te zien!

205



ADDENDUM

&

Lieve mam, bedankt dat je er ondanks jouw drukke schema altijd voor me bent, 
een sms’je of telefoontje en je bent er! Wat fijn dat je op dinsdag steeds weer 
vroeg naar Amsterdam kwam om op Melle te passen! Lieve Jan, veel dank voor al 
je correctiewerk, je wist er steeds weer foutjes uit te halen! En fijn dat ik mij een 
aantal keer met laptop terug heb kunnen trekken in jullie huisje in Voorthuizen om 
ongestoord te kunnen schrijven!

Lieve pap en Lotte, ook jullie zijn er altijd voor mij en hebben me altijd op de 
voet gevolgd. Ik heb altijd het gevoel gehad dat welke keuze ik ook maak, het 
goed is. Ik wil jullie daar ontzettend voor bedanken! Ook dank voor het oppassen 
op Melle op de dinsdagen!

Lieve Roos en Mirjam, wat fijn jullie als zussen te hebben! Lieve Roos, we 
hebben heel wat meegemaakt de laatste jaren samen. Ik heb bewondering voor 
het feit dat je altijd je eigen weg bent gegaan en kijk vol vertrouwen naar de 
toekomst! Lieve Mir, ik zal altijd je kleine zusje blijven en hoop in de toekomst wat 
vaker naar Noordwijk te kunnen komen. Leuk om nu ook als moeders ervaringen 
uit te kunnen wisselen! En natuurlijk Rudolf, Coen en Stan: ik ben heel blij dat 
jullie er zijn!!

En dan.. lieve Melle, wat ben ik trots op je! Je maakt steeds mijn dag weer goed! 
Je bent een heerlijk jochie; wat fijn om samen met jou de wereld te mogen 
ontdekken! En lieve Evi, hoogzwanger van jou heb ik dit proefschrift afgerond. 
Heerlijk dat je er nu bent, ik geniet volop van je! Ik hou ontzettend veel van jullie 
allebei!

Tot slot, Leon, ‘liefde van mijn leven’, bedankt dat je er onvoorwaardelijk steeds 
opnieuw voor me bent! Ik ben trots op ‘ons’ en hoe we het samen rooien! Ook de 
komende tropenjaren kunnen we samen aan! Ik heb je lief! 
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