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Dankwoord

Nog fit van al het bakfietsen maar een ook beetje moe van het vroege opstaan is het opeens 
zover…… het proefschrift is af! Wat begon als een hels karwei, de dataverzameling, eindigt 
in een boekje waar ik toch echt ook wel een beetje trots op ben.
Het lezen van andermans dankwoorden maakt mij altijd een beetje sentimenteel; zoveel 
lieve woorden op een paar bladzijden. Fijn dat nu ook de kans heb om mijn vrienden, 
familie en collega’s te bedanken die mij gesteund hebben de afgelopen jaren.
Allereest mijn promotoren prof. dr. Karien Stronks en prof. dr. Reinoud Gemke: Karien 
en Reinoud ik heb enorm veel van jullie geleerd. Karien, toen ik begon was ik een leek op 
het gebied van etniciteit. Jij hebt mij daarin wegwijs gemaakt en me de ruimte gegeven 
om te ontwikkelen. Veel dank voor de inspiratie en ondersteuning, maar ook voor de 
mogelijkheden die je me hebt gegeven om extra onderzoekservaring op te doen in Boston 
en cursussen te volgen zodat ik straks ook echt een epidemioloog ben. Reinoud met 
jouw klinische blik wist jij altijd mijn vragen op het gebied van de kindergeneeskunde te 
beantwoorden en mijn inleiding te verscherpen door ook echt naar een hypothese toe te 
werken. Tanja, met jou als co-promotor heb ik erg veel geluk gehad. Ik kon altijd bij je 
terecht voor een gedachtewisseling en goede inhoudelijke feedback. Ook al had je het soms 
ontzettend druk je hebt me nooit de deur gewezen. 
Manon als ik dit proefschrift ga verdedigen loop jij waarschijnlijk rond met een dikke 
buik of ben je net bevallen. Toen ik ben begon als AIO bij de ABCD studie bevond jij je 
ongeveer in dezelfde fase van afronding waarin ik mij nu begeef. Jij hebt enorme kwaliteiten 
als onderzoeker, want als ik mijn concept naar je opstuurde kon ik er vanuit gaan goede 
tips en onderbouwd commentaar terug te krijgen. Tanja en Manon ik hoop dat jullie als 
projectleiders de ABCD studie nog lang kunnen voortzetten.
De leden van de promotiecommissie, prof. dr. A.P. Verhoeff, prof. dr. J.B. van Goudoever, 
prof. dr. H.A. Smit, prof. dr. A.C.S. Hokken-Koelega, dr. M.P. L’Hoir en prof. dr. R.A. 
HiraSing wil ik hartelijk bedanken voor hun tijd en moeite om mijn proefschrift te lezen en 
de bereidheid te opponeren. 
For one article, I spent some time in Boston. Thanks to prof. dr. Matthew Gillman for giving 
me the opportunity to work on the Project Viva data and inviting me at your home to spend 
Thanksgiving together with your friends and family during my stay. Also special thanks to 
dr. Elsie Taveras for supervising this paper and our effective and efficient meetings. Thanks 
to dr. Ken Kleinman and dr. Sheryl Rifas-Shiman for their help during my stay and feedback 
on my paper. Verder wil ik iedereen bedanken die de afgelopen paar jaar mijn stukken 
tijdens de bijeenkomsten van cluster epidemiologie van commentaar hebben voorzien – 
Anton, Mary, Tanja, Charles, Irene, Jeroen, Marieke S, Vera, Wim, Maaike, Margot, Birthe, 
Aimee, Louise en Wanda.
Wim jij kwam als geroepen toen je halverwege mijn project op de afdeling kwam werken. Ik 
heb heel wat uurtjes op kantoor met je doorgebracht als ik vastliep in de analysefase. Jouw 
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geduld -als een echte leraar-, deskundigheid en toewijding hebben mijn artikelen naar een 
hoger plan gebracht. 
Aimee, Eva, Marieke B, Gerrit, Hans, Marloes, Laura en alle ABCD studenten, wij hebben 
samen met elkaar meer dan 3300 kindjes getest! Zonder jullie inzet was dit nooit gelukt. 
Bedankt alle deelnemende ouders en kinderen, de participerende scholen, Nemo en Artis. 
Zonder jullie medewerking zou data verzamelen zelfs onmogelijk zijn geworden. Marcel, 
zonder jouw idee bijna 10 jaar geleden zou de ABCD studie niet eens hebben bestaan. 
Lisanne, jij was een stagiaire zoals iedereen die wel zou willen hebben. Je inzicht, kritische 
blik en talent hebben ervoor gezorgd dat er een mooi artikel ligt. 
Aimee, Eva en Marieke B, ik heb me nog nooit zo verbonden gevoeld met mijn collega’s als 
met jullie. We hebben lief en leed met elkaar gedeeld vooral tijdens de dataverzameling. Bij 
jullie kon ik terecht als ik een zware dag dataverzameling achter de rug had. En nee, ik heb 
me nooit meer verslapen! Aimee en Eva ik ben blij dat jullie tijdens mijn verdediging naast 
mij willen staan als paranimf. 
De nieuwe lichting ABCD-ers, Maaike, Arend, Adriette, Ilona en Hilde, veel succes!. 
Adriette jij hebt letterlijk mijn plekje bij het AMC ingenomen. Gelukkig moest ik ‘m aan 
jou afstaan. 
Mary ik heb het erg gezellig met je gehad tijdens het obesitas congres in Istanbul. Annemieke 
jij hebt mijn tijd in Boston extra leuk gemaakt. Jij stuurde mij naar yoga-les als je vond dat ik 
teveel streste en ik heb genoten van de weekendjes in Boston, New-York en Dennis (terwijl 
Dennis er nog niet was). Jammer eigenlijk dat we elkaar nu zo weinig spreken of zien. Heel 
veel succes met jouw laatste loodjes!
Henriette, Nita, Noor, Michele en Lydia, bedankt voor alle praktische hulp en secretariële 
ondersteuning. Henriette, erg leuk dat je elk jaar weer een aantal collega’s bij elkaar 
trommelde om mee te doen met de AMC-loop. 
Verder wil ik mijn kamergenootjes Margot, Birthe en Asgar bedanken voor de fijne 
werkplek. Jizzo, Mirthe, Danielle, Jetty, Marieke H en Aimee ik ben blij dat jullie vaak 
ook wel in waren voor een lunchbreak. Verder heb ik natuurlijk nog heel veel namen van 
collega’s niet genoemd, maar dat betekend niet dat ze minder belangrijk zijn. Jullie hebben 
allemaal bijgedragen aan een leuke sfeer op de afdeling waar ik met veel plezier kwam!
Mijn vriendinnen wil ik niet alleen bedanken voor hun interesse in mijn onderzoek, maar 
vooral ook voor de welkome afleiding die jullie mij de afgelopen vier jaar hebben gegeven 
zoals bijvoorbeeld ons jaarlijkse weekendje weg (Lea, Maud, Rianne, Claudia, Anne en 
Janneke plus alle aanhang en kinderen) en de ontspannen dagjes sauna (Anne, Anne en 
Kim). Caroline het was geweldig dat je mij op kwam zoeken in Boston!
Lieve pap en mam: en toen ging jullie ‘kleine’ meid ineens naar de grote stad verhuizen. Pap 
volgens mij vond je het in het begin maar niets, maar toen je eenmaal aan het idee gewend 
was, was je toch wel trots. Gelukkig zien jullie dat ik iets moois heb op kunnen bouwen hier 
en komen jullie graag op bezoek. Pap en mam, bedankt voor alle goede zorgen! Jullie hebben 
mij van jongs af gestimuleerd te doen waar ik blij van wordt. Janneke en Rob dankzij jullie 
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kom ik nog af en toe terug naar het geliefde Nijmegen. Ik waardeer jullie onophoudelijke 
belangstelling voor wat mij bezig houdt. Liesbeth, Frans, Dominique en Imke ik prijs me erg 
gelukkig jullie als schoonfamilie te hebben. Liesbeth en Frans door ons een weekje mee te 
nemen naar de Dominicaanse Republiek hebben jullie er in ieder geval voor gezorgd dat er 
niet teveel verdiende vakantiedagen verloren zijn gaan aan dit proefschrift.
Last, but not least, wil ik mijn lieve eigenwijze Dennis bedanken! Althans zo heb ik je 
aan het begin van mijn promotie leren kennen. Met jouw onvoorwaardelijke liefde steun 
je mij door dik en dun. Doordat jij in een heel ander vakgebied werkzaam bent kan ik 
heel goed met je van gedachten wisselen en iets in een ander denkkader plaatsen. Jouw 
doorzettingsvermogen inspireert mij bijzonder. Je houdt mij in evenwicht door mij te 
stimuleren, maar ook door mijn laptop af te pakken als ik doordraaf. Wat was ik blij om je 
weer te zien na twee maanden Boston; “home is where the heart is” en die is bij jou!

Marieke
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