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Dankwoord

Boven alles ben ik heel veel dank verschuldigd aan de Nederlandse Gaucher patiënten, die 

vrijwel altijd bereid zijn mee te doen aan weer een onderzoek. Zelfs als dit betekent om, 

samen met partner en familieleden, op je vrije zaterdag zonder ontbijt naar het AMC te 

komen. Ik hoop dat dit proefschrift laat zien waar jullie medewerking toe leidt, want dankzij 

jullie hebben we de kennis over deze zeldzame ziekte iets kunnen uitbreiden. Uiteraard wil 

ik bij deze ook het bestuur van de Gaucher vereniging hartelijk bedanken voor hun steun 

hierbij. 

Beste Carla, jij was de drijvende kracht achter dit proefschrift. Je hebt me intensief begeleid, 

alle stukken in dit proefschrift zijn door jouw vingers gegaan. Je hebt me geleerd om 

kritisch na te denken over elke stap die wordt genomen bij het opzetten, uitvoeren en 

uitwerken van een studie. Je legt de lat hoog, voor iedereen die met je samenwerkt, en 

met name voor jezelf. Behalve aan ons traditionele donderdag overleg in Haarlem, met 

tosti’s en kinderen, denk ik met veel plezier terug aan onze gesprekken onderweg van en 

naar congressen (dr Pollack en Defrost….). Dank voor alles. 

Vervolgens wil ik mijn beide promotores, Hans Aerts en Rien van Oers, bedanken. Beste 

Hans, je bent wat elke promovendus zoekt in een promotor, een bron van inspiratie en 

motivatie (en af en toe ook een beetje onnavolgbaar…). Als jij een idee of manuscript 

onder handen neemt weet je me altijd weer te verrassen. Beste Rien, bedankt voor je 

begeleiding bij het hematologische deel van mijn proefschrift en voor het vervullen van het 

promotorschap. 

Professor van Noesel, Professor Wijburg, Professor Stoker, dr. Groen en dr. Kersten wil ik 

hartelijk bedanken voor hun bereidheid zitting te nemen in de commissie. Professor vom 

Dahl, after our pleasant collaboration for the dose-response study, I am very honoured that 

you will come to Amsterdam for this occasion. 

Hoe houd je het 3 jaar vol met 4 mensen in een hok van 2 bij 6 meter zonder daglicht? Dat 

kan alleen maar als je hele leuke collega’s hebt. Maaike, jij hebt de beste eigenschappen 

die iemand in de zorg kan hebben; goede communicatieve vaardigheden en een gezonde 

dosis (Friese) nuchterheid. Mirjam, door onze wisselende schema’s hebben we nooit samen 

onderzoek gedaan maar zo voelt dat niet. Ook buiten ons promotieonderwerp hebben we 

raakvlakken en dat schept een band. Natuurlijk ben ik ook veel verschuldigt aan de mensen 

van de “Fabry-kant”. Gabor, jou enthousiaste verhalen hebben mij over de streep getrokken 

om bij de “lyso’s” promotie onderzoek te gaan doen. Het eeste jaar met jou op F4-247 was 

erg gezellig. Ik hoop nog vaak koffie en verse jus met je te drinken bij Gery’s. Els, zo’n lieve 

verpleegkundige als jij is een aanwinst, ook voor collega’s. Bedankt voor alle boeken-tips 
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en geschilde appeltjes. Anouk, met jou heb ik de meeste koffie verkeerds (met extra melk) 

gedronken, mijn favoriete moment van de dag. Dat we nu tegelijk promoveren is heel 

bijzonder. En dat ik daar zal worden bijgestaan door Gabor en Mirjam, mijn paranimfen is 

fantastisch. Saskia, Josanne en Marieke, jullie ook bedankt!!

Alle medewerkers van de afdeling biochemie wil ik bedanken voor hun hulp en de 

gezelligheid tijdens de vele borrels en feestjes. Bij jullie is er altijd wel een reden om iets te 

vieren. Mijn diploma “labvaardigheden voor een dokter” met de aantekening “verdunning 

maken” zal ik goed bewaren. In het bijzonder wil ik diegenen bedanken met ik heb 

samengewerkt, Rolf Boot, Ans Groener en Marielle van Breemen. En verder wil ik Saskia 

Schei en Wilma Donker nogmaals bedanken voor hun hulp bij het afdraaien van de vele 

samples tijdens de patiëntendag van 2006. Marrie Verhoek, bedankt voor je hulp bij de 

ELISA’s. Verder natuurlijk Mario Maas van de radiologie, bedankt voor al je inbreng en het 

scoren van de vele MRI’s . 

Ook de andere onderzoekers van “het gangetje” wil ik bedanken voor alle gezelligheid 

tijdens koffie, lunch en dinertjes. Het contact met je collega’s is een belangrijk deel van 

het werkplezier en dat dat zo groot was heb ik mede te danken aan Titia, Nynke, Paul, 

Nancy, Rogier, Bregtje, Sanne, Jeroen, Sicco en Iris. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor mijn 

collega’s uit de kliniek, het zijn er teveel om op te noemen, maar met name het contact 

met het “klappen of spuiten” groepje wil ik noemen. Els, Barbara, Roel, Esther, Aafke, ik 

hoop jullie nog vaak te zien. 

(Mijn moeder had nog zo gezegd: “praat niet tegen mij maar over mij”. Dat ga ik nu niet 

doen.) Lieve pa en ma, jullie waren vast ontzettend trots geweest. Het is verschrikkelijk 

jammer dat jullie er niet bij zijn. Pa, jij had je waarschijnlijk beter ingelezen in het onderwerp 

dan ik en had al zeker een meter boeken over Gaucher op de plank staan. Via Ypie ben 

je er gelukkig toch een beetje bij. Ma, ondanks al je nuchterheid had je stiekem aan elke 

specialist in Drachten en Heerenveen verteld dat je dochter ging promoveren. Djoerd, je 

familie kies je niet uit, maar jou had ik zeker uitgekozen. Wat een geluk om zo’n leuke broer 

te hebben. 

Herbe en Femke, lieverds, tussen alle stress door zorgden jullie voor ontspanning. Jullie zijn 

mijn grootste schatten. 

Ik hoop dat ik niemand vergeten ben….
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