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Suzanne, Rosa, Babette, wat was ik blij dat jullie een vaste waarde waren in de bunker toen ik net 
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Studenten Marinde, Anne, Remy, Ilja
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ik hoop nog vaak koffie met je te drinken. 
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Lieve ‘volwassen’ motiliteit-collega’s, Jac, Aaltje, Ramona, Sem

Jullie hebben me meer dan eens uit de brand geholpen. Ik zal het ‘warme-nest-tintje’ dat jullie  aan 
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Lieve familie Rijser
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te mogen maken. Rienus, Peter, Carina, Nadine en Annemarie in het bijzonder, bedankt voor de fijne 

gesprekken en goede raad. 

Coaches, mede (paralympische) atleten, 

Athene, Beijing, Londen en al die tussenliggende fantastische toernooien waren niet hetzelfde 

geweest zonder jullie. Zware trainingen werden lichter want zelfs in atletiek blijkt teamspirit onmis-

baar! Hollen ‘met zonder’ been kan alleen met het beste materiaal en 100% devotie ervoor, bedankt 

Frank Jol en Otto Bock. Wat een gave tijd was het!
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Lieve Marijn en Mariann

Hoe fijn is het: eerst trainen met Marijn in het Olympisch Stadion, daarna een fantastisch diner met 

gin-tonics, Volkskrant-discussies en een dosis ‘Kooijman’ bij Mariann. Bedankt voor jullie luisterende 

oren en hilarisch commentaar.  

Lieve Claire

Met eindeloos geduld heb je me wegwijs gemaakt in de wereld van reflux en katheters. Nu, jaren 

later, ben je nog steeds mijn go-to person. Of het nu gaat om een potje keten, een serieus gesprek, 

een duwtje in mijn rug of een knuffel met je prachtige meisje Pom. Ik ben blij dat ik jou mag kennen. 

Suzan, lieve roomie

Wat is het fijn om zowel topsport als de studie geneeskunde met jou te mogen delen. Ik denk dat je 

niet half weet wat voor een fantastische vrouw, moeder en vriendin je bent. De zaterdagochtend-

trainingen en de aansluitende lunch met Gijs zijn onbetaalbaar. Dankjewel!

Lieve Rianne

Menig zondag heb ik overleefd parasiterend op jouw geweldige kookkunsten, onderwijl samen 

‘nerdend’ op ons proefschrift. Je hebt naast me gestaan door alle ups en downs. Ik ben heel trots op 

wat jij allemaal voor elkaar bokst. Samen tot aan de rollator?

Klara, lieve stoere zus

Dit proefschrift was er letterlijk niet geweest zonder jouw eindredactie. Samen met Asa ben je geset-

tled in Leuven en je bent allang niet meer mijn kleine zusje. Ik weet dat alles waar jij je zinnen op zet 

je gaat lukken. Just keep swimming, swimming, swimming…!

Dear Peter and Sally

I couldn’t have wished for a better big brother and (almost for real!) sister in law. Your house in 

Norway has been proven a good place to take refuge, to recharge batteries and to appreciate life. 

The warmth you two spread stretches all the way to Amsterdam. Many, many thanks for everything.  

Lieve Laurie, Tomas, Suzanne, Judith en Oma Ickenroth

Een tweede familie als die van jullie is een groot cadeau. Laurie, je maakt niet alleen Paul gelukkig, 

maar ons (kinderen van) ook. Je luisterend oor en je adviezen helpen me elke keer weer verder. 

Liefste Paul

Ik ben altijd supertrots als ik met jou zit te lunchen op het (witte…?) voetenplein van het AMC. Ik 

hoop dat ik net als jij mijn hele leven met passie en zin mag werken. Ik kan je niet genoeg bedanken 

voor al je vaderlijke liefde, advies, hulp en knuffels. Ik zou niet zonder kunnen. Je bent de beste!

Nellie, wat ben ik blij dat ik jouw dochter ben.
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Curriculum vitae

Marije Smits, dochter van Paul Smits en Nellie van Hoof, werd geboren in Gouda op 24 oktober 

1986 als derde in een gezin van vier kinderen. Zij beleefde een gelukkige jeugd in Hoorn. Na een 

amputatie van het rechteronderbeen in 1999 begon zij een carrière als topatlete in 2002. Op de 

Paralympische Spelen van 2004, 2008 en 2012 kwam zij uit voor Nederland op de onderdelen 100 

meter sprint en verspringen. In 2011 veroverde zij een zilveren medaille op het WK. Het Nederlands 

record verspringen voor vrouwen met een bovenbeenamputatie staat bij het ter perse gaan van 

dit proefschrift nog op haar naam. In 2004 verhuisde Marije naar Amsterdam waar zij startte met 

haar studie geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Na het behalen van haar doctoraal in 

2009, boden prof. dr. Marc Benninga en de raad van bestuur van het AMC Marije de unieke kans om 

topsport te combineren met een carrière als onderzoeker in de kindergeneeskunde, op de afdeling 

kindermaag-darm-leverziekten in het Emma Kinderziekenhuis, AMC. Na de Paralympische spelen 

van 2012 koos Marije volledig voor de geneeskunde en haar promotietraject. Zij heeft met enorm 

veel plezier gewerkt aan het proefschrift waar u nu in bladert. Sinds januari 2015 vervolgt zij haar 

coschappen. Marije is fanatiek amateursporter, enthousiast begeleider/skileraar op een skikamp 

voor jongeren met kanker, trots boekenclublid en ziet de toekomst opgewekt tegemoet. 




