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DAnKWoorD

Het is gelukt! Naar dit moment heb ik uitgekeken, het schrijven van mijn dankwoord.  
Dit proefschrift had nooit tot stand kunnen komen zonder de bijdrage en steun van velen.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de volgende personen:

Mijn co-promotor, dr. A. Kindermann, lieve Angelika, ik ben zeer vereerd dat ik je eerste 
promovenda mag zijn! Dank je wel voor je vertrouwen, je onvoorwaardelijke steun en je 
vriendschap. Je gaf me de ruimte en een grote eigen verantwoordelijkheid. Ik hoop dat we 
nog heel lang blijven samenwerken. 

Mijn promotor, prof. dr. M.A. Benninga, lieve Marc, sommige mensen zijn bepalend in je 
leven. Jij bent daar één van. Dank je wel voor mijn opleiding tot kinderarts-maag-darm-
leverziekten èn jouw begeleiding van mijn promotietraject. Je nimmer aflatende loyaliteit 
aan je promovendi, je eerlijke mening en je humor bewonder ik. Jouw snelle correcties zijn 
niet te evenaren, binnen 1 uur en 23 minuten vanaf jouw vakantieadres afgelopen zomer 
was het record! Ik kijk terug op hele mooie jaren, dank je wel!  

Leden van de promotiecommissie, dank voor uw bereidheid zitting te nemen in mijn  
promotiecommissie.

Grote dank gaat uit naar alle patiënten en hun familieleden die bereid waren om aan de 
onderzoeken uit dit proefschrift mee te werken.

Alle mede-auteurs die hebben bijgedragen aan de verschillende onderzoeken, en in het 
bijzonder: 
Prof. dr. F.J.W. ten Kate, beste professor ten Kate, de soms vroege sessies achter de  
microscoop waren een rustmoment op de dag. Ik heb veel van u geleerd.
Prof. dr. M.A. Grootenhuis, beste Martha, ik wil je heel hartelijk bedanken voor je bijdrage 
aan dit proefschrift.
Dr. H. Maurice-Stam, beste Heleen, jouw betrokkenheid bij mijn promotieonderzoek 
was absoluut onmisbaar. Je snelle en heldere reacties op artikelen en mails vond ik heel  
stimulerend.
Eline, dank je wel voor jouw hulp. Ik was onder de indruk van de snelheid waarmee jij  
de statistiek onder de knie had. Jammer dat je niet voor de kindergeneeskunde bent  
gevallen.
Charlotte, Manon en Lieke, dank jullie wel voor de prettige samenwerking. Zonder jullie  
was dit boekje er niet geweest.
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Oud-collega’s van de kinder-MDL:
Lieve Merit en Bart, ik mis jullie gezelligheid, wijze lessen en vooral het lachen samen.  
Ik zou graag weer willen aanhaken bij het rondje over de afdelingen op dinsdag! 
Merit, nog even snel samen sushi en champagne bestellen op London Heathrow terwijl  
we eigenlijk al moesten boarden was een hoogtepunt. 
Bart, de volgende keer dat ik in A’dam ben gaan we echt een keer samen eten.
Lieve Joan, het was altijd gezellig om even bij je langs te lopen voor een praatje of om even 
foto’s van je kleinkinderen te bewonderen. Als je je droom gaat waarmaken op Curaçao, 
kom ik langs!
Lieve Faiza, dank je wel voor je gezelligheid en je geweldige ondersteuning op de poli.  
Je mails, soms nog laat op de avond, waren hartverwarmend. 

Kinderartsen en overige medewerkers van het Emma Kinderziekenhuis AMC, ik heb een 
hele fijne en leerzame tijd gehad in het AMC, dankzij jullie! Tot ziens!

Collega’s in het MST: 
Boony, Rob, Ageeth, Ellen, Berty, Anne, Esther, Floor, René, Lisette, Mark, Joanne. Dank 
jullie wel voor jullie steun, oprechte interesse en aanmoedigingen tijdens het afronden van 
mijn proefschrift. Ik prijs mij gelukkig dat ik dagelijks met jullie mag samenwerken.
Collega’s van de MDL, ook al staat mijn buro aan de overkant, ik voel mij één van jullie.  
Ik waardeer onze zeer warme samenwerking enorm. 
Alle medewerkers van de afdeling K3, K1-N, het secretariaat kindergeneeskunde en het 
endoscopiecentrum MDL, het is een feest om met jullie samen te werken.

Frans Dekker, zeer veel dank voor de prachtige foto. Het resultaat is prachtig geworden.
Karlijn, het boekje is prachtig geworden! Ik ben supertrots. Dank je wel.

Mijn paranimfen:
Lieve Verona, behalve mijn lieve zusje, ben je mijn allerbeste vriendin. Wij halen 
het beste in elkaar naar boven, hebben vaak aan een half woord of een blik  
genoeg. Ik ben trots op je!
Lieve Joyce, allebei ambitieus, blond en een beetje gek. Het heeft zo moeten zijn! Onze 
vriendschap is mij heel dierbaar! Een betere paranimf kan ik mij niet wensen. 

Lieve Aad en Resi, fijn dat we altijd op jullie kunnen rekenen. Dank jullie wel voor jullie steun 
de afgelopen jaren.
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Lieve pap en mam, jullie ben ik het allermeeste dank verschuldigd. Jullie hebben mij altijd 
de mogelijkheid en de vrijheid gegeven om mij te ontwikkelen tot de persoon die ik nu ben. 
Ik heb altijd op jullie onvoorwaardelijke steun kunnen rekenen. Zonder jullie had ik dit nooit 
bereikt. Jullie zijn geweldig!

Lieve Sofie en Lotte, het boek is nu af. Ik ga het niet voorlezen, daar kiezen we een ander 
mooi boek voor uit. Jullie zijn mijn grootste geluk.

Allerliefste Died, de blikjes cola en kopjes thee zijn niet meer te tellen. Dank je wel dat je 
er altijd voor mij bent. Zonder jou was ik nooit zover gekomen. Ik kijk ernaar uit om samen  
te genieten van alles wat komen gaat.


