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Dit boekje was er niet geweest zonder de inspanningen van alle kinderen en families die 

deelnamen aan de verschillende onderzoeken. Heel veel dank voor de geweldige inzet en 

de bereidheid mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek.

Professor M.A. Benninga, lieve Marc, PB, wat een geweldig geluk dat ik in 2008 de 

mogelijkheid kreeg om in jouw groep promotieonderzoek te komen verrichten. De 

keuze om de start van mijn opleiding uit te stellen om eerst bij jou te promoveren bleek 

voor mij de juiste. Ik ben je enorm dankbaar voor je immense vertrouwen, je geduld, je 

onvoorwaardelijke steun en alles wat ik van je heb mogen leren op zowel persoonlijk als 

wetenschappelijk vlak.  Naast een hoop hilariteit was er ook altijd ruimte voor serieuze 

gesprekken en leerde je me wat echt belangrijk is in het leven. Ik kijk met een fantastisch 

gevoel terug op de afgelopen vier jaar waarvoor heel veel dank!

Professor R.C. Hennekam, Raoul, het is een eer geweest om jou als promotor aan mijn 

zijde te hebben gehad. Je gestructureerde en grondige manier van werken in combinatie 

met jouw bijna encyclopedische kennis boden mij de juiste kaders om de wereld van de 

genetica te ontdekken. De ‘syndromen-bijbel’ die je me enkele jaren geleden overhandigde 

heeft echter niet geheel tot het mogelijk beoogde schrik-effect geleid… Ontzettend veel 

dank voor al je moeite, je geduld, je immer motiverende woorden en je oprechte interesse.

 

Hooggeleerde heren en vrouwe van de promotiecommissie, veel dank voor uw 

bereidheid om zitting te nemen in de promotiecommissie. 

Grote dank gaat uit naar de gehele Vakgroep Kinderchirurgie van het Kinderchirurgisch 

Centrum Amsterdam voor hun hulp bij het includeren van patiënten met pylorushypertrofie 

voor genetisch onderzoek en voor het beschikbaar stellen van gegevens voor het 

seizoenenmanuscript. Hugo Heij, Matthijs Oomen en Doeke Boersma, dank voor alle 

hulp bij het incidentie-artikel. 

Marian Bakker, dank voor de bijdrage aan het pylorushypertrofie artikel namens Eurocat. 

En Rob Meijer, dank voor het zo enthousiast beschikbaar stellen van de Alkmaarder data 

voor deze studie.

Ilse Noens, beste Ilse, onze Vlaams-Nederlandse samenwerking heeft twee mooie 

artikelen opgeleverd en daarnaast een aantal gezellige bezoekjes aan de stad Leuven. Veel 

dank voor je expertise en enthousiasme bij het opzetten, analyseren en schrijven van de 

studies over autisme spectrum stoornissen.
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Sofie Kuppens, beste Sofie, fijn dat jij de methodologische aspecten van de autisme 

manuscripten goed in de gaten hield. Bedankt voor al je hulp.

Professor C.G.M.I. Baeten en Bart van Wunnik, dank voor de prettige samenwerking 

in het sacrale neuromodulatie project bij kinderen.

Professor M.A. Grootenhuis, beste Martha, en Marieke van Dijk, fijn dat jullie mee 

wilden denken over de ouders-studie. Ik ben jullie zeer dankbaar voor jullie waardevolle en 

kundige hulp. 

Hester Heidinga, dank voor al je hulp rondom mijn promotie.

Chris Bor, ik ben je zeer erkentelijk voor al je moeite en geduld bij het regelen van de 

lay-out van mijn proefschrift.

Veel dank is verschuldigd aan de vakgroep Kinder-MDL van het Emma Kinderziekenhuis 

voor alle hulp bij het opzetten van studies en bovenal voor de gezelligheid! Angelika 

Kindermann, Merit Tabbers, Bart Koot, Thalia Hummel en Herbert van Wering, veel 

dank voor alles, het was fijn om met jullie te mogen werken. Heleen, Reinie, Faiza en 

Giulia, dank voor jullie deskundige hulp bij de patiëntenzorg!

Lieve Aaltje en Carin, jammer dat er voor mijn studies nooit samenwerking met jullie 

nodig was. In plaats daarvan hebben we hele fijne gesprekken gehad en veel gelachen, 

dank!

De geweldige onderzoeksomgeving heb ik mede te danken gehad aan alle arts-onder-

zoekers die mij voorgingen bij de Poep- en Spuugpoli. Roos, Rijk, Wieger, Fleur, 

Maartje, Marloes en Arine, met jullie heb ik helaas niet meer gewerkt maar het is leuk 

om jullie nog geregeld te spreken bij bijeenkomsten. Maartje, destijds introduceerde jij 

mij als oudste co bij Marc en daar ben ik je nog steeds vreselijk dankbaar voor. Zie wat er 

van gekomen is! Marloes, de genetica studies die jij opzette zijn uiteindelijk in hele andere 

vormen uitgevoerd maar ik heb veel gehad aan jouw inspanningen.

Lieve Michiel, Noor, Olivia, Rosa en Claire, wat heb ik een leuke eerste onderzoeksjaren 

met jullie gehad. Toen ik aankwam in Amsterdam werd ik met open armen ontvangen door 

jullie. Jullie introduceerden me in de wondere wereld van de Kindermotiliteit. Congressen, 

feestjes en vakanties met jullie waren een daverend succes.

Eén voor één verlieten jullie het honk op C2-312 en iedere keer opnieuw kon ik me niet 

voorstellen dat het bij mij ooit zo ver zou komen. Nu het dan toch zo ver is wil ik jullie heel 

erg danken voor de geweldige tijd die we samen hebben gehad. Het was een voorrecht 

om met jullie te mogen werken en ik ben blij dat we meer vrienden waren dan collega’s!
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En dan de huidige onderzoekers van de Poep- en Spuugpoli. Wat jammer dat ik jullie moet 

verlaten.

Lieve Rachel, alias dokter Eierkoek, zonder anderen tekort te willen doen was jij mijn 

grote steun en toeverlaat de afgelopen jaren in de ‘Bunker’. Dank voor al je gezelligheid en 

voor het immense vertrouwen dat je altijd in mij had. Je bent een fantastisch vriendinnetje 

van me geworden en ik voel me vereerd om je als paranimf aan mijn zijde te hebben.

Lieve Suzanne, dokter Smugy, hoe fijn dat ik via via een paar jaar geleden bij jou 

terecht kwam toen we een ‘leuk iemand’ zochten voor een promotietraject. De zoektocht 

is met jouw komst meer dan geslaagd! Ik benijd jouw grenzenloze energieniveau en 

enthousiasme. Je was een geweldige buurvrouw op links! Ik ga je erg missen. Succes met 

jouw laatste loodjes!

Lieve Juliette, dokter Ruttenflutten, ondanks al je hypnosepraktijken sta je heerlijk 

nuchter in het leven en was je altijd in voor gezelligheid en goede gesprekken met een 

koffietje. Dank voor je immer luisterend oor, je liefheid en vriendschap. Ik mis je gezelligheid 

nu al!

Lieve Marije, Marietje, onze sport- en carrièrevrouw in één. Ik bewonder jouw 

doorzettingsvermogen in het leven. Heel dapper dat je de keuze hebt gemaakt om de 

sport op een lager pitje te zetten voor fulltime onderzoek. Zet m op!

Onze enige man, Daniel, alias Cornerman, wat een lef om als enige man plaats te nemen 

in het kippenhok op C2! Ik heb genoten van je nuchtere kijk op het leven en je adviezen in 

precaire vrouwelijke kwesties. Houd vol daar!

Sophie, in het verre Columbus ben jij je promotietraject een tijdje geleden begonnen. 

Wat dapper van je om daar zo in je eentje naar toe te gaan. Heel veel plezier straks ook in 

Amsterdam binnen onze groep.

Professor Smout en Dr. A.J. Bredenoord, beste André, beste Arjan, dank voor jullie 

interesse in mijn onderzoek en de leerzame besprekingen. 

Lieve Ramona, Jac en Sem, jullie waren fijne collega’s. Dank voor de leuke dagelijkse 

lunches!

Tamira, Breg, Sjoerd, Laurens, Wout, Boudewijn, Pim, Bram en Froukje, 

arts-onderzoekers van de volwassen-motiliteit, mede dankzij jullie was mijn onderzoekstijd 

een tijd van gezelligheid. Wout, dank voor je hulp bij de GERD studie en succes straks bij 

jouw promotie!

(Oud-)onderzoekers van de volwassen MDL en het Tytgat Instituut, de congressen 

met jullie blijven mooie herinneringen. Nikè, lieve koffie- en congresmaat, ik mis onze 

gezellige bijeenkomsten op het Voetenplein.
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Elise, het was leerzaam en leuk om jou als wetenschappelijke stage student te begeleiden. 

Dank voor al je inzet en hulp.

Dr. J. Frenkel, beste Joost, ik ben je veel dank verschuldigd voor je adviezen omtrent 

de start van mijn opleiding in Utrecht en mijn promotietraject in Amsterdam. Je oprechte 

interesse in mijn onderzoek en je steun waardeer ik enorm.

Alle kinderartsen, collega arts-assistenten, verpleegkundigen en ondersteunend 

personeel van de vakgroep kindergeneeskunde van het Meander Medisch Centrum in 

Amersfoort, veel dank voor jullie hartelijke en warme ontvangst op mijn nieuwe werkplek!

Sanne, Gijs en Joris, onvergetelijke momenten tijdens onze studie bleken een uitstekende 

basis voor onze geneeskundige carrières. Jullie vriendschap is mij dierbaar.

Mijn oudhuysgenoten van Nachtegaalstraat 54bis, ook nu tijdens het werkende leven 

voelt het nog altijd zo vertrouwd met jullie. Dank voor jullie interesse in mijn werk op de 

Poeppoli. Lieve Perrine, wat fijn waren die cola-light pauzes met jou in het AMC! Succes 

met jouw promotie.

Veel dank gaat uit naar mijn lieve jaarclubgenoten. Anna, Annette, Charlotte, Deodata, 

Fleur, Francine, Judith, Lotje, Nienke, Sylvia en Valentine, dank voor alle mooie 

momenten samen, onze vriendschap en jullie oprechte interesse in mijn onderzoek. 

Lieve Dee, al op de eerste introductiedag in Utrecht in 2001 vonden we elkaar en sindsdien 

lopen onze levens synchroon. Onze vriendschap is mij heel veel waard. Wat een feest dat 

je weer in Utrecht bent komen wonen samen met Piet. Binnenkort staan we op jouw 

promotie! Ik ben heel trots op je.

 

Lieve Alexandra en Babette, mijn geweldige Bredase en nu Rotterdamse vriendinnetjes. 

Dank voor jullie onvoorwaardelijke vriendschap ondanks de ‘afstand’ die we altijd met veel 

plezier overbruggen. Met jullie is het altijd feest! Jullie zijn me ontzettend lief. 

Mijn lieve schoonfamilie wil ik danken voor alle gezelligheid, warmte en hartelijkheid 

waarmee zij mij de afgelopen jaren altijd hebben omringd. Ik prijs me gelukkig met jullie.

Veel dank gaat uit naar mijn geweldige zusje Laura, tevens paranimf. Naast zusjes ook 

nog eens de allerbeste vriendinnen en elkaars steun en toeverlaat. Heel fijn dat je naast 

me wilt staan in je nieuwe functie als arts bij de verdediging van mijn proefschrift. Ik ben 

trots op je, Loet. Alex, veel dank voor je oprechte interesse en gezelligheid, ik ben blij dat 

je bij Laura hoort.
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Lieve papa en mama, mijn heerlijke, zorgenloze en liefdevolle jeugd bij jullie heeft de 

perfecte basis gevormd voor de rest van mijn leven. Ook nu nog motiveren en stimuleren 

jullie mij langs de zijlijn in alles wat ik doe, waardoor ik in staat ben het beste uit mijzelf te 

halen. Het is voor mij dan ook niet meer dan een vanzelfsprekendheid om dit proefschrift 

aan jullie op te dragen. Heel veel dank voor alles, jullie zijn geweldig!

 

En dan, mijn allerliefste, Koen. Niemand spreekt pylorushypertrofie zo knullig uit als jij.  

Maar laten we eerlijk zijn, zonder al jouw peptalks, jouw onvolprezen cateringkwaliteiten, 

jouw computernerd-support en bovenal al jouw liefde was dit nooit zo mooi geworden. 

Dank dat je er altijd voor me bent. Ik voel me enorm bevoorrecht met jou en kijk vol 

vertrouwen uit naar alles dat komen gaat.
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