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Appendix

Dit proefschrift is het resultaat van onderzoek dat vele jaren in beslag heeft genomen 
en begon in 2005. Vooral het begin was moeilijk, iets wat de meeste promovendi zullen 
herkennen; de mislukte experimenten en de onzekerheid of het ooit nog zou gaan lukken. 
Wat het ingewikkelder maakte is de combinatie van onderzoek in een laboratorium 
(Laboratorium Genetische Metabole Ziekten) met ook patiëntgebonden onderzoek (via de 
kinderneurologie en neurologie). Het aanleren van nieuwe vaardigheden (zoals het netjes 
kweken van fibroblasten) kost tijd en ging niet altijd naar wens de eerste maanden. Dit, 
en andere factoren, maakte dat ik mijzelf het eerste jaar enige malen vervloekt heb dat 
ik gekozen had voor juist dit project. Uiteindelijk, zoals dat vaak gaat, kan ik alleen maar 
zeggen dat ik geluk heb gehad. Ik heb de kans gekregen om mijzelf de verdiepen in een 
fascinerende groep ziektes op het grensvlak van (kinder)neurologie, stofwisselingsziekten 
en fundamenteel onderzoek. De groep van peroxisomale aandoeningen leent zich uitermate 
goed voor het verrichten van echt translationeel onderzoek. Daarom denk en hoop ik dat 
dit proefschrift niet het einde is, maar het begin van verder translationeel onderzoek. Vele 
mensen hebben bijgedragen aan het tot stand komen van dit proefschrift en wil ik graag 
hieronder speciaal bedanken.

Allereerst, alle patiënten die bereid waren om medicijnen te slikken, naar het ziekenhuis te 
komen, en huidbiopten af te staan voor onderzoek. 

Prof. dr. B.T. Poll – The, beste Bwee Tien, toen ik in 2004 werd ingepland voor mijn 
stage kinderneurologie was ik er stellig van overtuigd dat ik er in ieder geval nooit mijn 
aandachtsgebied van zou willen maken. Die mening heb ik na het doorlopen van de stage 
kinderneurologie herzien. Je bent voor mij als clinicus een groot voorbeeld en ik ben er trots 
op door jou opgeleid te zijn tot kinderneuroloog. Ik hoop nog vele jaren te kunnen profiteren 
van al je kennis, met name van de zeldzame (en niet zo zeldzame) stofwisselingsziekten. Veel 
dank voor de mogelijkheid om mij te verdiepen in het onderzoeksveld van de peroxisomale 
ziekten en voor het in mij gestelde vertrouwen. Beste Prof. dr. M. de Visser, beste Marianne, 
met je heldere blik en onderzoekservaring heb je op de juiste momenten geholpen met het 
onderzoek vlot trekken en mij bijgestuurd toen dat nodig was. Een manuscript was altijd 
snel (soms binnen enige uren!) weer retour, met nauwkeurige en zinnige suggesties. Zonder 
jouw inzet was Hoofdstuk 6 nooit gepubliceerd, een goede les in doorzettingsvermogen. 
Mijn co-promotor, Dr. S. Kemp, beste Stef, inmiddels kennen wij elkaar alweer meer dan 
7 jaar. Het begin bij “lab GMZ” was niet makkelijk voor mij en ik moet eerlijk toegeven dat 
je het eerste jaar niet tot mijn favoriete personen behoorde (en waarschijnlijk vice versa 
ook niet). Dat is behoorlijk veranderd de afgelopen jaren: ik beschouw je inmiddels niet 
alleen als co-promotor maar als vriend. Zonder jouw hulp en ideeën was dit proefschrift 
er niet geweest. Je bent een zeer integere wetenschapper. Ik heb veel van je geleerd: met 
name goed naar data kijken en niet meteen het experiment naar de vuilnisbak verwijzen. 
Ik hoop dat we de komende jaren samen kunnen blijven werken. Je hebt als principal 
investigator een geweldig functionerende X-ALD onderzoeksgroep gecreëerd, en daar 
mag je met recht trots op zijn. En natuurlijk ook duizendmaal dank voor de prachtige 
opmaak van dit proefschrift! Dr. B.M. van Geel, beste Björn, de “godfather van X-ALD” in 
Nederland, ik ken jou inmiddels al sinds je als neuroloog ging werken in Medisch Centrum 
Alkmaar. Het was erg leuk om je weer tegen te komen bij dit onderzoeksproject. Dank dat 
ik gebruik kon maken van je uitgebreide ervaring met X-ALD en dank voor het uitermate 
nauwgezet bestuderen van alle manuscripten door de jaren heen. Hopelijk kunnen we nog 
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lang samenwerken op een “X-ALD polikliniek nieuwe stijl”. Prof. dr. R.J.A. Wanders, beste 
Ronald, veel dank voor de gelegenheid die jij mij geboden hebt om te werken aan X-ALD. Je 
enthousiaste bijdragen (vaak kracht bijgezet met termen die ik hier beter niet kan herhalen) 
en ideeën tijdens de werkbesprekingen waren waardevol. Het is jammer dat je in Japan bent 
tijdens de verdediging van dit proefschrift. Prof. dr. M. Vermeulen, beste Rien, zelf weet je 
het misschien niet meer, maar jij hebt mij destijds (in 2004) naar Bwee Tien gestuurd toen 
ik aangaf dat ik ook graag een promotieplek wilde. Bovendien ben jij degene geweest die de 
opzet voor de trial met lovastatine hebt bedacht (Hoofdstuk 4). Dank je wel voor je hulp. Dr. 
M. Dijkgraaf, beste Marcel, je hulp bij het uitwerken van de lovastatine trial was onmisbaar.

De leden van de promotiecommissie Prof. dr. F. Baas, Prof. dr. J.B. van Goudoever, Prof. dr. 
M.S. van der Knaap, Prof. dr. F.A. Wijburg, Prof. dr. M.A.A.P. Willemsen voor het beoordelen 
van het manuscript. Prof. dr. P.A. Aubourg, dear Patrick, thank you for taking the time and 
effort to participate in the defense of my thesis.

Alle mensen die werken op het laboratorium voor Genetische Metabole ziekten hebben 
door de jaren heen bijgedragen aan het proefschrift. Dank! Een aantal mensen wil ik graag 
in het bijzonder noemen. Rob Ofman, beste Rob, jouw vaardigheid en praktische ideeën 
waren onmisbaar. Het isoleren van lipoproteïne fracties en het meten van ZLKV daarin was 
zonder jou zeker niet gelukt. Inge Dijkstra, beste Inge, dank voor het leren van de qPCR 
techniek en dank voor al het werk dat je hebt gestoken in het kweken, blotten, en meten in 
de fibroblasten van de vrouwen met X-ALD. Alle mede-(ex)-AIOs: Jasper Koomen, Robert-Jan 
Sanders, Riekelt Houtkooper, Michel van Weeghel, Saskia Mandey, Naomi van Vlies, Marit 
Schneiders, Linda Henneman, Malika Chegari, Ference Loupatti, Nellie Lensink, Wouter 
Visser, Roos Cuperus, Catherine van Engen, Martin Schackmann en Maxim Boek: dank 
voor alle praktische hulp, maar natuurlijk ook de gezellige gesprekken (was buitengewoon 
goed voor mijn algemene ontwikkeling). Petra Mooijer, je zult in het begin wel gek van mij 
geworden zijn, maar dank dat je mij cellen hebt leren kweken en ook natuurlijk bedankt voor 
alle beta-oxidatie assays. Annelies Tromp, beste Annelies, zonder jou waren alle samples 
absoluut nooit meer boven water gekomen. 

De afdeling klinische neurofysiologie van het AMC: Dr. Hans Koelman, Dr. Fleur van 
Rootselaar, Dr. Camiel Verhamme, Marijke Dekker-v.d. Sloot, Jose Dilai, Dwar Sewgobind, 
Erik Mans, Stephanie Golsteijn, Janny Ree, Edwin Blok, Marianne de Wrede-Spitteler, 
Claudia jonkhout en Thijs Boeree. Bedankt voor alle EMGs, BAEPs en SSEPs die er altijd 
bij konden, ook als het druk was. Ik mis de KNF nog steeds zelfs nu er geen koffie machine 
meer staat!

De studenten die hun wetenschappelijk stage project hebben besteed aan X-ALD: Michiel 
Hijzen, in no time heb je ongelofelijk veel plasma’s verwerkt, met een geweldig resultaat.
Luc Tran, dank voor je ondersteuning bij de trial met bezafibraat. Remmelt Schür en Farnaz 
Namazi al jullie werk aan het opschonen en invullen van de database met gegevens van de 
vrouwen met X-ALD heeft mijn leven een stuk makkelijker gemaakt.

Prof.Dr. J.J. Kastelein, ik weet niet of we zonder uw bemiddeling ooit lovastatine hadden 
bemachtigd voor onze trial.

Dit promotietraject staat niet los van mijn opleiding tot neuroloog en kinderneuroloog. Als 
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ik niet in het AMC terecht was gekomen, had ik nooit de kans gekregen om te werken aan 
dit proefschrift. Dat ik in het AMC terecht ben gekomen heb ik zeker te danken aan wat ik 
heb geleerd tijdens een fantastische tijd als AGNIO in Medisch Centrum Alkmaar.  Dr. R. ten 
Houten, Dr. M. Aramideh, Dr. J. Brans, Dr. B.M. van Geel, Dr. M.M. Veering: ik heb veel 
van jullie geleerd. Het AMC is een geweldige en stimulerende plek om opgeleid te worden 
tot neuroloog, met volop aandacht en mogelijkheden voor patiëntgebonden onderzoek. 
Tijdens mijn opleiding heb ik een geweldige tijd gehad. Prof.dr J. Stam, beste Jan, ik ben 
blij dat ik je heb mogen meemaken zowel bij hoorcolleges neurologie tijdens de studie en 
later ook als opleider neurologie. Naast een “principal investigator” ben je ook beslist een 
“principal educator”. Dank ook aan alle neurologen, mede-assistenten, en natuurlijk de 
verpleegkundigen en andere medewerkers van de verpleegafdeling neurologie. Door de 
jaren heen heb ik van iedereen wel iets geleerd. Veel van het promotieleed heb ik kunnen 
delen met mijn voormalige kamergenoten op H2: Edo Richard (je hebt mij als student gered 
van dakloosheid en dankzij jou ben ik Gummbah gaan waarderen), Vincent Odekerken 
(mede-volgeling van Flying Spaghetti Monster), Daan Velseboer en Constant Verschuur. 
Dank voor af en toe aanhoren van mijn gezeur over de METC (of DEC) en dergelijke.

Alle medewerkers van de polikliniek neurologie en het secretariaat: Pieta Mooijweer, 
Harriet Kuil (dank je voor je hulp met allerlei proefschrift gerelateerde zaken), Farida Romeo-
Melehi, Aziza Ain Drou, Monique Idzinga-Zijp, Ellisenka Asselman, Maggy van Gils, Carla 
Erkelens-van der Bosch, Carrie Steevens, Jacqueline Jansen, Yvonne Molenaar, Tineke van 
Nieuwkoop, Marcia Breuren, Loes de Rink en Petra Stigter. Jullie waren altijd weer flexibel 
als om mij een kamer toe te kennen als er plots weer iemand met X-ALD voor een van de 
trials voor de balie stond. Farida en Aziza, bedankt voor het nemen van al die huidbiopten 
(Hoofdstuk 7) door de jaren heen.

Nadine Fleitour van het onderzoeksbureau: dank voor je hulp bij de LOVA trial.

Mijn collega’s bij de kinderneurologie, Dr. W.C.G. Overweg – Plandsoen en Dr. J.F.M. 
Niermeijer. Beste Truus en Jikke-Mien, dank voor het extra werk dat jullie op je genomen 
hebben om mij de kans te geven dit proefschrift af te maken tijdens de zomermaanden.

Mijn goede vrienden en paranimfen: Thomas Cherpanath, beste Thomas, wij zijn al 
vrienden sinds ons eerste studiejaar in 1995. Ik ben vereerd dat jij mijn paranimf wilt zijn. Ik 
hoop over een aantal jaren paranimf te zijn op jouw promotie. Ewout Schut, beste Ewout, 
in januari 2003 begonnen we samen als AGNIO neurologie in het AMC en al snel werden 
we goede vrienden. Je enorme kennis was onmiddellijk opvallend. Ik ben blij dat er twee 
opleidingsplaatsen beschikbaar waren, anders ben ik bang dat ik mijn carrière elders had 
moeten voortzetten. Robert-Jan Sanders, beste Robert-Jan, ik veel aan je gehad als lab 
maatje, passend dat je nu ook paranimf bent.

Roel en Benne, lieve broertjes, het is dan weliswaar een proefschrift zonder 
differentiaalvergelijkingen geworden (inderdaad een beetje een alpha proefschrift), maar ik 
hoop dat jullie het toch eens doorbladeren. Roel, nu je eindelijk weer in Nederland woont 
(misschien zelfs in Amsterdam binnenkort?) kunnen we weer eens wat bier gaan drinken?

Jos en Marlein, lieve pap en mam, dank voor alles: jullie liefde en steun, aanmoediging, en 
natuurlijk de bereidheid om altijd op Philip te passen als er weer eens een au pair uitviel. Pap, 
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ik weet dat je soms twijfelde of ik ooit nog wel zou promoveren (want welke wetenschapper 
is nou niet gepromoveerd voor de 30!?) maar kijk, het is toch gelukt!

친애하는 장모님, 장인 어르신, 제 박사학위식에 참석차 먼길 네덜란드까지 와주셔서 
저는 정말 행복합니다.

Lieve Joo Yeon, 사랑하는 주연, 당신을 사랑 해요. 당신이있어 행복합니다.

Lieve Philip, je bent het leukste en liefste kind dat ik mij kon wensen. Altijd ondernemend 
en vrolijk, en je neemt het mij nooit kwalijk als ik toch eerst nog even moest werken. Ik ben 
trots op je.




