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DANKWOORD
Dit proefschrift is mogelijk gemaakt door de bijdrage en steun van veel mensen. Het is 
helaas niet mogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken in dit proefschrift, maar ik wil 
wel graag een aantal personen in het bijzonder noemen:

Gepke Visser
Lieve Gepke, dankzij jou is het allemaal begonnen. Met mijn keuzestage in het Sylvia 
Tóth Centrum in Utrecht onder jouw begeleiding, werd mijn interesse voor de metabole 
ziekten gewekt. Twee jaar later heb ik met heel veel plezier nog een semi-arts stage bij de 
metabole ziekten gedaan, destijds in mijn laatste jaar van de geneeskunde opleiding. Een 
promotieonderzoek zat er bij jou (toen) nog niet in, maar gelukkig had jij goede contacten 
in Amsterdam en mocht ik hier beginnen met een prachtig onderzoek! Bedankt voor je 
vertrouwen in mij en je enthousiasme en vrolijkheid die altijd aanstekelijk werkten.

De Sanfilippo patiënten en hun familieleden
Heel erg veel dank voor jullie medewerking aan alle onderzoeken. Zonder jullie deelname 
hadden deze onderzoeken namelijk nooit kunnen plaats vinden. Ik vind het heel bijzonder 
hoe open en warm ik door jullie ben ontvangen. Het is ongelooflijk hoeveel positiviteit 
jullie uitstralen en hoeveel kracht jullie bezitten om met deze verschrikkelijke ziekte om 
te gaan. Ik vind het bewonderenswaardig om te zien hoe jullie meestrijden voor een 
behandeling van deze ziekte, sommigen van jullie wetend dat het voor jullie kind(eren) 
niet op tijd zal zijn. Ik heb veel respect voor jullie en ik ga jullie oprecht erg missen.

Mijn promotor
Beste Frits, mijn promotor, mijn dagelijkse copromotor, mijn inspirerende mentor en 
uitdagende gesprekspartner, allemaal ineen. Ik wil je bedanken voor het vertrouwen in 
mij en de vrijheid die ik kreeg tijdens mijn promotie. De manier waarop jij mij begeleidde; 
enthousiast, vriendelijk en motiverend, zorgde ervoor dat ik mijn promotietijd als bijzonder 
fijn heb ervaren. Ik vind het heel mooi om te zien hoeveel passie jij voor je vak hebt, maar 
ook zo kan genieten van de dingen daarbuiten. Ik had me geen betere en fijnere promotor 
kunnen wensen, bedankt voor alles!

AVG-artsen, (metabole) kinderartsen en internisten, (kinder)neurologen en 
andere zorgverleners van Sanfilippo patiënten
Helaas is het niet mogelijk om ieder van jullie persoonlijk te noemen, maar ik wil graag 
iedereen bedanken die betrokken is geweest bij mijn onderzoek en met name bedanken 
voor de goede samenwerking.

De leden van de promotiecommissie
Prof. dr. D.A.J.P. Denys, Prof. dr. R.C.M. Hennekam, Prof. dr. C.E.M. Hollak, Prof. dr. B.T. 
Poll-The, Dr. G. Visser en Prof. dr. R.J.A. Wanders, graag wil ik u hartelijk danken voor de 
bereidheid mijn proefschrift te beoordelen en zitting te nemen in de promotiecommissie.
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De mensen die hebben bijgedragen aan de verschillende onderzoeken
Dr. N. van Vlies, ir. L. Lijlst, dr. W. Kulik, dhr. H. van Lenthe en dhr. T. Wagemans, beste 
Naomi, Lodewijk, Wim, Henk en Tom, ik wil jullie heel graag danken voor het uitvoeren 
van alle analyses die nodig waren voor de verscheidene onderzoeken. Ik heb ontzettend 
veel geleerd van al jullie input tijdens onze besprekingen. Hadden we eerst alleen de 
‘GAG-bespreking’ in klein gezelschap op plein F, breidde dit zich later uit tot een officiële 
MPS-bespreking op H7, zelfs geheel gevoerd in het Engels. Heel erg leuk om te zien hoe de 
samenwerking tussen het GMZ-lab en de afdeling metabole ziekten alleen maar nauwer is 
geworden in de loop van mijn promotie!

Dr. W.M. van der Wal, beste Willem, ik wil jou heel hartelijk danken voor jouw 
statistische hulp en vakkennis bij het genisteïne onderzoek. Jouw bijdrage is zeker 
essentieel geweest voor de kwaliteit van dit artikel, veel dank hiervoor!

Minke de Ru, lieve Minke, dank je wel voor de fijne samenwerking. Ik ken niemand die 
zo attent is als jij! Dank ook voor al je goede tips m.b.t. het promoveren. Ik wens je heel 
veel geluk als kinderarts in het Groene Hart ziekenhuis.

Dear Polish colleagues, Prof. dr. Grzegorz Wegrzyn, Dr. Magdalena Narajczyk, Ewa 
Piotrowska and Prof. dr. Anna Tylki-Szymańska, I would like to thank you for the nice 
cooperation between our centers.

Mensen van de HGT-SAN studie
Ook al is dit onderzoek niet in mijn boekje opgenomen, dit onderzoek met intrathecale 
enzymtherapie is wel een belangrijk onderdeel geweest van mijn onderzoekstijd. Ik 
wil graag iedereen bedanken die heeft geholpen om deze uitdagende studie met zeer 
complexe logistiek in goede banen te leiden. In het bijzonder wil ik bedanken:

Dr. P. van den Munckhof, beste Pepijn, dank je wel voor je blijvende inzet en 
betrokkenheid bij het implanteren van de IDDD’s (die we meerdere malen hebben 
vervloekt!). Bedankt voor de gastvrijheid op de OK en veel dank voor je flexibiliteit en 
doorzettingsvermogen, met hopelijk als uiteindelijke uitkomst een werkzame behandeling 
voor MPS IIIA patiënten in handen te hebben.

Dr. Rick van Rijn, Anneke Heutinck, Marieke Heman, Patrick Brienesse, Sabine Engels, 
Prof. Dr. M.W. Hollmann, en Drs. Z.M. de Jong-Kepel: dank jullie wel voor het mogelijk 
maken van deze studie. Zonder jullie inzet en flexibiliteit was het onmogelijk geweest om 
de MRI’s en de BAER’s onder narcose te realiseren.

Jan Pieter Marchal, beste JP, dank je wel voor jouw bedrevenheid in het testen van de 
ontwikkeling van de Sanfilippo patiënten. Ik wil je heel graag bedanken, niet alleen voor 
je deelname aan dit onderzoek, maar ook voor je bijdrage in de klinische zorg bij MPS (III) 
patiënten. Bijzonder om te zien hoe jouw natuurlijke manier van omgang ervoor zorgt dat 
patiënten zich vaak onmiddellijk op hun gemak bij jou voelen en daardoor heb jij dan vaak 
een automatische ‘klik’ met hen! Heel veel succes ook met je eigen promotieonderzoek 
en ik hoop dat je nog een hele tijd bij de zorg van ‘mijn’ patiënten betrokken zal blijven!
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Beste tienerafdeling! Ik wil jullie ALLEMAAL bedanken voor de zorg rondom en voor de 
MPS III patiënten. Heel bijzonder om te zien hoe welkom de patiënten en ik altijd op jullie 
afdeling zijn/was en bedankt voor jullie betrokkenheid bij de patiënten en de studie. Dank 
jullie wel dat jullie er altijd een feestje van proberen te maken op de afdeling!

Beste Sandra, Simone, Karin, Krista en Esther, dank jullie wel voor jullie ondersteuning 
en hulp bij deze studie!

Metabole team
Annet Bosch, Hidde Huidekoper, Thessa Westphal, Klaske Honig en Evelien Tump, bedankt 
voor de gezelligheid en dat ik onderdeel mocht uitmaken van jullie team! Annet, toch een 
beetje de moeder van de metabole, dank voor de fijne samenwerking! Hidde, wat fijn dat 
je ook voor lysosomaal kiest! We hebben niet heel lang mogen samenwerken, maar ik kan 
met een geruster hart weg, nu ik weet dat jij ook een deel van de zorg van de patiënten op je 
neemt! Lieve Thes, de hoeksteen van de metabole ziekten! Jouw inzet en toewijding aan je 
werk is bijzonder en daarnaast ben je ook nog eens een ontzettend lieve collega! Lieve Eef, met 
jou had ik gelijk een klik en ik vind het zo fijn dat ik mijn werk de afgelopen tijd heb kunnen 
delen met jou. Wat had ik zonder jou en Klas gemoeten?! Ik zal jou en onze cola-light breakjes 
zeker missen, maar kom zeker nog buurten hoor (en jullie misschien ook wel bij mij)!

Lieve Klas, nu ben jij weer terug bij de metabole en ga ik weer weg. Nu je er weer bent, lijkt 
het alsof je nooit weg bent geweest. Samenwerken met jou ging helemaal vanzelf en bedankt 
voor alle gezellige en leuke momenten! Ik waardeer je eerlijkheid en humor oprecht!

Collega’s van de rode luifel
Lieve tafelgenootjes (Eveline Langereis, Serwet Demirdas, Veronica van der Land, Imke 
van Kessel en Sarah Clement), bedankt dat jullie altijd met me mee wilden denken en 
altijd klaar stonden met goede raad voor elk probleem dat zich maar voordeed tijdens 
mijn onderzoek! Lieve Eveline, met jouw boekje komt het wel goed! Als jij aan iets begint 
dan werk je het helemaal uit tot in detail! Je opgewektheid in combinatie met je humor 
en gedrevenheid maakt dat jij een aanwinst bent voor de metabole.

Lieve Vroni, harde werkster! Onze temperatuursregulatie was wat anders ingesteld, 
maar gelukkig leidde dat nooit tot problemen! Jij bent nu inmiddels Sanfilippo expert 
geworden door het geluk (of de pech) te hebben om naast mij te zitten. En mij heb je 
bijgeschoold in de geheimen van de sikkelcel (geen ziekte!). Ik zeg: win-win situatie, dank 
je wel dat je er altijd was!

Lieve Serwet, zowel lysosomaal als van de aminozuren, een bijzondere combinatie! Uit het 
JKZ kennen wij elkaar en het is leuk om nu te zien dat we elkaar weer zijn tegengekomen in het 
AMC. Wie weet in de toekomst zomaar weer! Lieve Sara en Imke, jullie wisselden elkaar af aan 
het hoofd van onze tafel, een belangrijke positie die jullie beide op jullie eigen manier invulden. 
Imke, bedankt voor je stralende persoonlijkheid en Sarah bedankt voor de gezellige gesprekken!

Alle andere onderzoekers en collega’s van de rode luifel, bedankt voor de gezellige 
(lunch)-momenten!
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Collega’s interne geneeskunde
Prof. Dr. C.E. Hollak en Dr. G. Linthorst, beste Carla en Gabor, dank jullie wel voor de 
gezelligheid en leerzame overlegmomenten. Mijn collegae promovendi, Linda van der Tol, 
Bouwien Smid, Laura van Dussen, Saskia Rombach en Marieke Biegstraaten, dank jullie 
wel voor de gezellige lunches en de tijd op congressen.

Oud-collega’s
Mijn oud-promovendi groepje: Marlies Valstar, Machtelt Bouwman, Femkje Jonker, 
Amber ten Hoed, dank jullie wel voor het wegwijs maken in het onderzoek. Lieve Marlies, 
bijzonder om jouw opvolgster te zijn, omdat ik dacht dat ik jouw contact met je patiënten 
nooit kon evenaren! Dank je wel dat je me toch alle ruimte hebt gegeven en dank voor 
je vertrouwen in mij en dat we nog altijd konden overleggen over ‘onze patiënten’. Ik 
wens je veel geluk toe als AVG-arts en prachtig om te zien hoe jij toewerkt naar een groot 
gelukkig gezin! Lieve Maggie, ongelooflijk hoe snel en goed jij je promotietijd hebt weten 
te doorlopen en dat met het krijgen van twee kinderen tussendoor! Nu alweer bezig met 
je opleiding tot kinderarts, heel veel respect hoe jij het allemaal voor elkaar krijgt. En dan 
als persoon ook nog eens lief, meevoelend en grappig: een perfecte combinatie! Lieve 
Fem, ik mis je enthousiasme en getier en gevloek zoals alleen jij dat kon doen achter je 
bureau! Heerlijk om jou nu als moeder te zien en dat je nog steeds zo jezelf bent gebleven! 
Lieve Amber, zo knap hoe jij je droom waarmaakt, want makkelijk is dat zeker niet. Fijn dat 
ik je echt heb mogen leren kennen met jouw prachtige gelaagde persoonlijkheid! 

Quirine Teunissen
Lieve Quirine, toen ik begon met mijn onderzoek, had jij net gehoord dat je ongeneeslijk 
ziek was. Ik vond het zo bijzonder om te zien hoeveel vechtlust jij had en hoe positief 
jij in het leven bleef staan. Jij bleef nog zo genieten van de kleine dingen in het leven 
tot het allerlaatste moment. Heel bijzonder om te zien hoe sociaal ingesteld jij was en 
hoe betrokken jij was bij iedereen. Het is zo verdrietig dat je dit leven veel te vroeg hebt 
moeten verlaten. Ik neem jou als voorbeeld hoe ik in het leven wil staan. Ik denk aan jou 
op de momenten dat ik het even niet zie zitten en denk dan aan jouw positieve instelling! 

Vriendinnen
Lieve Laia, ook jij bent er niet meer om mijn promotie mee te maken. Hoe oneerlijk kan het leven 
zijn en soms onverwacht lopen. Onze tijd samen ging ver terug en we hebben veel bijzondere 
momenten meegemaakt. Heel jammer dat je er niet meer bij kan zijn, ik mis je nog veel! 

Lieve Ilja, mijn bijzondere paranimf! Wat ben ik blij dat je naast mij zal staan op ‘de 
dag’. Ik ken niemand die zo lief en zorgzaam is als jij! Wij hebben zo’n hechte band en jij 
hebt een heel speciaal plekje in mijn hart.

My high-school sweethearts (and way before that time!): Lieve Char, met jou kan ik 
onwijs lachen, maar ook heel serieuze en diepe gesprekken hebben. We hebben zo’n 
sterke vriendschap dat zelfs de afstand nu er niet voor zorgt dat de vriendschap minder 
wordt. Bedankt dat je er altijd voor me bent! Lieve Mas, ook jij bent al zo lang een kostbaar 
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onderdeel van mijn leven. Bij jou kan ik heerlijk mijzelf zijn en wij hebben aan weinig 
woorden genoeg. Ik heb veel respect voor hoe je door het leven gaat. Lieve San, jij bent zo 
heerlijk nuchter en wij kunnen altijd uren kletsen! Het is altijd genieten als ik je weer zie 
en ik hoop dat dit altijd blijft!

Lieve San H, Ellen, Meik en Frouk: ‘Mijn geneeskunde-buddies’. Leuk om nog steeds 
contact te hebben en te zien hoe ieder zijn weg volgt! Ik vind het heerlijk om met jullie 
vakinhoudelijk te kletsen, maar ook heel fijn om het over de dagelijkse dingen te hebben. 
Dank voor jullie interesse en steun!

Lieve Sandy, Tas, Nous. Jan en Do: Ik wil jullie bedanken voor alle gezellige momenten. 
Meestal waren het mooie feestjes, maar soms ook wel bijzondere intieme gesprekken. 
Dank dat jullie zoveel gezelligheid aan mijn leven geven!

Lieve overige vrienden van mij (en Bart), dank jullie voor alle leuke feestjes en etentjes!

Familie
Veel (schoon)familieleden hebben de afgelopen tijd geregeld gevraagd hoe het met mijn 
promotie ging. Heel veel dank!

Lieve pap en mam: ik prijs me zo gelukkig met zulke liefdevolle ouders! Jullie staan 
altijd voor mij klaar en jullie zijn voor mij het voorbeeld hoe de liefde er overduidelijk nog 
steeds kan zijn na tientallen jaren samen! Dank voor jullie vertrouwen, liefde, adviezen 
en steun! Lieve zusjes, Barbara en Carmen, wat ben ik blij met jullie! Lieve Bar, wij zijn zo 
anders, bijna als Yin en Yang, maar daardoor wel ontzettend evenwaardig met veel begrip 
en respect voor elkaar. Jij staat altijd voor mij klaar en ik heb bewondering voor hoe jij je 
eigen weg gaat. Mijn liefde voor jou is onvoorwaardelijk. Carmpje, mijn kleine zusje; ruwe 
bolster, blanke pit. Ik ken jou zo goed en wij lijken soms bijna ‘telepathisch’. Ik ben heel erg 
trots op je en zal er altijd voor je zijn. 

En mijn opa en oma’s niet te vergeten! Jullie leven altijd zo met mij mee, wat ontzettend 
kostbaar om jullie in mijn leven te hebben. 

Lieve Bart, jij bent de zon in mijn hart. Jij laat mij stralen en ik kan zo ontzettend 
genieten met jou! Bedankt voor je onvoorwaardelijke steun en liefde! Ik hoor bij jou, ik 
hou van jou, voor altijd.
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