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SaMENVaTTING
Het eerste hoofdstuk van dit proefschrift beschrijft de achtergrond en aanleiding van het 

onderzoek dat in dit proefschrift wordt beschreven. Daarnaast geeft dit hoofdstuk informatie 

over de oorzaak, symptomen, verschillende presentaties en behandeling van de   ziekte van 

Fabry. De ziekte van Fabry wordt veroorzaakt door een deficiëntie van de lysosomale hydrolase 

(enzym) α-Galactosidase A, resulterend in stapeling van voornamelijk globotriaosylceramide 

(Gb3) en globotriasylsphingosine (lysoGb3) in de lysosomen van verschillende celtypes. Deze 

deficiëntie ontstaat door variaties in het α-Galactosidase A (GLA) gen, gelegen op de lange 

arm van het X-chromosoom. Het klassieke beloop van de ziekte van Fabry wordt gekenmerkt 

door neuropatische pijn, angiokeratomen, cornea verticillata (CV), an- of hypohidrose vanaf de 

kinderleeftijd, gevolgd door progressieve chronische nierziekte (CKD), linker ventrikel hypertrofie 

(LVH) en witte stofafwijkingen en herseninfarcten. De laatste jaren is duidelijk geworden dat 

sommige personen met een variatie in het GLA gen pas op latere leeftijd symptomen krijgen, 

terwijl anderen helemaal nooit symptomen ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de ziekte van 

Fabry. Tegelijkertijd is de kennis over de prevalentie van de ziekte van Fabry toegenomen. Terwijl 

de prevalentie lang werd geschat op 1 per 40.000 mannen/jongens, laten steeds meer studies 

zien dat een veel hogere prevalentie wordt gevonden als pasgeborenen of volwassen patiënten 

met bijvoorbeeld CKD of LVH (‘hoog risico’ groepen) worden gescreend. Ook in de individuele 

patiëntenzorg wordt toenemend getest op de ziekte van Fabry door de beschikbaarheid van 

nieuwe technieken die DNA diagnostiek makkelijker, sneller en goedkoper hebben gemaakt. 

Zowel screening van groepen als toegenomen individuele diagnostiek hebben ertoe geleid dat 

steeds vaker personen met een GLA gen variant van onduidelijke betekenis worden gevonden: 

bij deze personen is het onduidelijk of zij de ziekte van Fabry hebben, of een niet pathogene 

GLA variant. Dit proefschrift heeft als doel de diagnostiek te verbeteren voor personen bij wie 

onzekerheid is over de diagnose ‘ziekte van Fabry’.

In hoofdstuk 2 wordt een systematisch literatuur onderzoek beschreven van studies waarin 

pasgeborenen en ‘hoog risico’ patiënten worden gescreend op de aanwezigheid van de ziekte van 

Fabry. Wij vonden dat na de goedkeuring van enzym therapie (ERT) door de European Medicines 

Agency (Europa) en de Food and Drug Administration (VS) in  2001 het aantal zogenaamde 

screening studies enorm is toegenomen: in 2001 waren slechts twee studies uitgevoerd, terwijl 

in de periode 2002-2012 49 screening studies zijn verricht. Het is tevens opvallend dat 45% van 

de studies bekostigd zijn door de farmaceutische bedrijven die ERT op de markt aanbieden. 

Tezamen tonen de screening studies bij pasgeborenen een prevalentie van 1:2500 (0.04%), 

veel hoger dan verwacht. In de ‘hoog risico’ groepen, was de prevalentie 1:161 (0.62%). Na 

toepassing van strikte criteria om patiënten met een zekere diagnose te selecteren, bleek echter 

dat slechts 0.12% een zekere diagnose heeft (i.p.v. 0.62%). Hoewel bij een belangrijk deel van de 

gescreende patiënten onvoldoende gegevens beschikbaar waren om te classificeren, geeft deze 

studie duidelijk aan dat screenen naar de ziekte van Fabry resulteert in een groot aantal personen 

met een onzekere diagnose van de ziekte van Fabry, in aanwezigheid van een GLA gen variant.

Om de diagnostiek te verbeteren, is het noodzakelijk de ziekte van Fabry eerst goed te 

definiëren. In samenwerking met zeven internationale experts zijn derhalve criteria opgesteld 
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om patiënten te identificeren bij wie er geen enkele twijfel bestaat over de diagnose. De criteria 

(hoofdstuk 3, tabel 2) bestaan uit de aanwezigheid van een variant in het GLA gen, zeer lage 

α-Galactosidase A enzym activiteit; gecombineerd met minimaal 1 karakteristieke afwijking voor 

de ziekte van Fabry: Fabry neuropathische pijn, angiokeratomen, cornea verticillata (CV) of een 

(lyso)Gb3 waarde zoals gezien wordt bij klassieke mannelijke patiënten. Een GLA variant, lage 

enzymactiviteit én een familielid met een zekere diagnose en dezelfde GLA gen variant, is ook 

voldoende om de diagnose met zekerheid te kunnen stellen. Personen met een GLA variant 

die niet aan deze criteria voldoen, hebben een onzekere diagnose. Tevens zijn strikte definities 

afgesproken ten aanzien van Fabry neuropatische pijn, angiokeratomen en CV. De beoordeling 

van deze kenmerken dient altijd door een arts met expertise op het gebied van de ziekte van 

Fabry plaats te vinden. De betrokken experts vinden tevens dat bij een onzekere diagnose 

histologische bevestiging dient te worden nagestreefd. Hierbij geldt dat een voor de ziekte van 

Fabry karakteristiek stapelingspatroon in een aangedaan orgaan (bijv. hart, nieren), beoordeeld 

met elektronen microscopie door een ervaren patholoog, op dit moment het best beschikbare 

bewijs levert voor de diagnose ‘ziekte van Fabry’. Hoewel deze stapeling ook kan worden gezien 

in enkele andere lysosomale stapelingsziekten, is deze specifiek voor de ziekte van Fabry in de 

context van een klinisch beeld dat past bij de ziekte van Fabry. Het is van belang dat gebruik van 

medicatie die een lipidose kan induceren is uitgesloten. Deze criteria werden gesteund door 

experts die deelnamen aan andere studies uit dit proefschrift, hoofdstuk 4, 5 en 6.

In de studies beschreven in hoofdstuk 3, 4 en 5 is de literatuur bestudeerd om klinische, 

radiologische en biochemische criteria te identificeren die potentieel de diagnose ‘ziekte van 

Fabry’ kunnen bevestigen of uitsluiten in personen die zich aanvankelijk presenteerden met LVH, 

CKD of met een herseninfarct, transient ischemic attack (TIA) of witte stof afwijkingen. Uit de 

literatuur zijn verschillende kenmerken geselecteerd die afwijkend kunnen zijn bij patiënten met 

de ziekte van Fabry. Om de ziekte van Fabry te kunnen bevestigen, moet het kenmerk een 

hoge specificiteit hebben. In de meeste gevallen was een relevante controle groep echter niet 

onderzocht en bleef de specificiteit derhalve onzeker. Dit gegeven kan de resultaten hebben 

beïnvloed: verscheidene criteria kunnen mogelijk nog steeds waardevol zijn als diagnosticum. 

Om meer inzicht te verkrijgen in de diagnostische waarde van deze criteria hebben de experts 

gezamenlijk aanvullend onderzoek verricht bij patiënten met de ziekte van Fabry en relevante 

controlegroepen. Potentiële diagnostische criteria zijn beoordeeld met behulp van een aangepaste 

Delphi consensus procedure. Vervolgens is voor elk aangedaan orgaan (hart, nieren, hersenen) 

een diagnostisch algoritme opgesteld.

De experts waren het eens dat in personen met LVH (hoofdstuk 3), het hebben van een 

wanddikte >15 mm bij personen jonger dan 20 jaar en/of microvoltages op een elctrocardiografie 

de ziekte van Fabry uitsluit. Hoewel wetenschappelijk bewijs beperkt is, werden een PQ interval 

<120 ms, sinus bradycardie, hypertrofe papillair spieren en myocardiale aankleuring van het 

infero-posterolaterale gebied als zogenaamde ‘red flags’ geaccepteerd. De aanwezigheid van 

één of meer van deze ‘red flags’ maakt de diagnose ziekte van Fabry waarschijnlijk, maar levert 

onvoldoende bewijs om de diagnose definitief te kunnen bevestigen.



222

Nederlandse samenvatting

Voor personen die zich presenteren met CKD (hoofdstuk 4) werden slechts enkele studies 

geïdentificeerd waarin patiënten met de ziekte van Fabry met een relevante controle groep 

werden vergeleken. Voor geen van de potentiële criteria was voldoende wetenschappelijke 

onderbouwing om de ziekte van Fabry te kunnen bevestigen of uitsluiten. Echter, urine Gb3 en 

het ‘Maltese cross sign’ in de urine werden geselecteerd als ‘red flags’. Voor personen met LVH 

of CKD en een onzekere diagnose, vonden de experts dat een hart- of nierbiopt de diagnose 

‘ziekte van Fabry’ kan bevestigen of uitsluiten. 

In hoofdstuk 5 beschrijven we het algoritme voor personen die zich met een TIA, herseninfarct 

of witte stof afwijkingen presenteren. Aanvullende analyses toonden aan dat een patroon van 

witte stof afwijkingen, kenmerkend voor cerebrale autosomaal dominante arteriopathie met 

subcorticale infarcten en leuko-encefalopathie (CADASIL) niet wordt gezien in patiënten met 

de ziekte van Fabry en derhalve de ziekte van Fabry uitsluit. Een ‘pulvinar sign’ op T1 gewogen 

magnetic resonance imaging (MRI) en een verwijding van de arteria basilaris (BAD), gemeten 

met MRI, waren veelbelovend. Aanvullende analyses, waarin de BAD werd vergeleken tussen 

patiënten met de ziekte van Fabry en patiënten met een herseninfarct, suggereerden dat een 

verwijde BAD kan wijzen op de ziekte van Fabry. Het expert panel accepteerde zowel het ‘pulvinar 

sign’ als een BAD >4,2 mm als ‘red flag’ in het diagnostisch algoritme.

In hoofdstuk 6 beschrijven wij de resultaten van een consensus studie die als doel had de 

diagnostiek te verbeteren bij personen met een GLA variant en uitsluitend pijn of een dunne 

vezel neuropathie (SFN), angiokeratomen of CV. De experts vonden dat als de symptomen 

voldoen aan strikte criteria, er geen alternatieve diagnose is, en de diagnose ‘ziekte van Fabry’ 

dus bevestigd is.

Vooral bij personen die zich met een TIA, herseninfarct of witte stof afwijkingen presenteren kan 

een definitieve conclusie niet altijd worden getrokken met behulp van het ontwikkelde algoritme. 

Ook bij personen met LVH of CKD kan een definitieve diagnose niet altijd worden gesteld, omdat 

een biopt niet in alle gevallen mogelijk is. Bij de toepassing van de algoritmes is het van belang 

beslissingen te nemen op individuele basis. Follow-up in een centrum met expertise op het 

gebied van de ziekte van Fabry wordt geadviseerd voor personen bij wie de diagnose onduidelijk 

blijft.

We hebben gezocht naar aanvullende testen die in het geval van een blijvende onzekere diagnose 

zouden kunnen helpen bij het stellen van de diagnose. Eén daarvan is onderzoek van de cornea 

waarbij gekeken wordt of er zogenaamde cornea verticillata aanwezig is. Cornea verticillata wordt 

beschouwd als een klassiek kenmerk van de ziekte van Fabry, en kan mogelijk een belangrijke 

rol spelen bij het stellen van de diagnose. In hoofdstuk 7 hebben wij een systematisch literatuur 

onderzoek verricht naar de prevalentie van CV bij de ziekte van Fabry. Wij vonden een gezamenlijke 

prevalentie van 69% (range 36-96), veel lager dan verwacht op basis van klinische ervaring. De 

lagere prevalentie kan mogelijk worden verklaard door de inclusie van personen met een niet-

klassieke fenotype of zelfs zonder de ziekte van Fabry in de onderzochte cohorten. In slechts 

een deel van de studies waren de gegevens voldoende gedetailleerd om patiënten te kunnen 
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identificeren met een niet-klassieke fenotype of een onzekere diagnose. Om een nauwkeurigere 

schatting van de prevalentie te verkrijgen, hebben we het Nederlandse cohort van personen met 

(verdenking op) de ziekte van Fabry onderzocht op de aanwezigheid van CV. Strikte criteria (zie 

hoofdstuk 3) werden toegepast om personen met een klassiek fenotype te identificeren. De 

resultaten van hart- en nierbiopten werden gebruikt om personen te identificeren met een niet-

klassieke fenotype of met een niet-pathogene GLA variant. Hieruit bleek een hogere prevalentie 

bij personen met een klassiek fenotype: 82% (95% betrouwbaarheidsinterval (95% CI) 71-89) 

voor vrouwen, en 94% (95% CI 80-99) voor mannen. Bij de patiënten met een niet-klassieke 

fenotype was de prevalentie van CV slechts 16% (95% CI 6-35), en in de groep individuen 

met een niet-pathogene GLA-variant had niemand CV, met andere woorden, er waren geen 

valse positieven. De resultaten geven aan dat de aanwezigheid van CV de ziekte van Fabry kan 

bevestigen. Echter, met een lage prevalentie in de niet-klassieke groep, is de bruikbaarheid in de 

klinische praktijk mogelijk beperkt.

Net als CV, wordt Fabry neuropathische pijn als een karakteristiek kenmerk van de ziekte van 

Fabry beschouwd. De kenmerkende pijn is gerelateerd aan een dunne vezel neuropathie. Om de 

diagnostische waarde van een temperatuur drempelwaarde onderzoek (QST) en intraepidermale 

zenuwdichtheid (IENFD) te bepalen, onderzochten wij personen met een niet-klassiek fenotype 

en personen met een niet-pathogene GLA variant, gebruik makend van de criteria zoals hierboven 

beschreven (hoofdstuk 8). In de groep met een niet-klassiek fenotype (n = 18, 9 mannen), 

had 29% één of meer abnormale QST bevindingen, terwijl slechts 2 personen een abnormale 

koude detectiegrens (CDT) hadden. De meerderheid (83%) had een afwijkende IENFD. Het is 

opvallend dat ook personen met een niet-pathogene GLA variant (n = 5, 3 mannen) een afwijkend 

QST onderzoek (20%) of IENFD (75%, 1 ontbreekt) hadden. Met uitzondering van 1 persoon, 

hadden de deelnemende personen met een niet-klassiek fenotype onvoldoende afwijkingen om 

de aanwezigheid van een dunne vezel neuropathie te kunnen bevestigen. De sensitiviteit van 

een abnormaal QST onderzoek gecombineerd met een afwijkende IENFD bedroeg 28%, met 

een specificiteit van 80%. Deze resultaten laten zien dat afwijkingen aanwezig kunnen zijn bij 

personen met een niet pathogene variant in het GLA gen, de oorzaak van de afwijkingen in 

deze groep blijft echter onduidelijk. We concludeerden dat, in deze studie, een QST en IENFD 

onderzoek de ziekte van Fabry niet kan bevestigen of uitsluiten bij personen met een onzekere 

diagnose.

De concentratie van lysoGb3 in het plasma is sterk verhoogd in patiënten met de klassieke 

vorm van de ziekte van Fabry, en kan tevens potentieel differentiëren tussen personen met 

een niet-klassieke FD fenotype personen met een neutrale GLA variant. Derhalve bestudeerden 

wij lysoGb3 in het Nederlands Fabry cohort, bestaande uit patiënten met een klassiek en een 

niet-klassieke fenotype, alsmede uit personen met een niet-pathogene GLA variant, wederom 

op basis van de eerder beschreven criteria (hoofdstuk 9). Met deze studie bevestigden wij de 

eerdere bevinding dat mannen en vrouwen met een klassieke fenotype consequent een verhoogd 

plasma lysoGb3 hebben (mannen, n = 38, ≥ 45 nmol / L, vrouwen, n = 66, ≥ 1,5 nmol/L, normaal 

waarde ≤ 0,6). Ook mannen met een niet-klassieke fenotype hadden een verhoogd lysoGb3 in 

plasma, maar aanzienlijk lager dan patiënten met een klassiek fenotype (n = 13, ≥ 1,3 nmol/l). 
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In vrouwen met een niet-klassieke fenotype (n = 14) overlapte lysoGb3 concentraties met die 

in gezonde controles. In personen met een niet-pathogene variant (n = 9, 6 mannen) waren de 

lysoGb3 concentraties niet afwijkend. Verder onderzochten wij lysoGb3 waarden in personen 

met een onzekere diagnose, waarbij in enkele personen een afwijkend lysoGb3 werd gevonden 

tot 1,6 nmol/l. Wij hebben de resultaten uitvoerig bestudeerd en overwogen of een lysoGb3 ≥ 

1,3 nmol/L kan worden gebruikt om de ziekte van Fabry te bevestigen. Deze overweging werd 

bemoeilijkt door de afwijkingen bij personen in de “onzekere” groep. Wij hebben geconcludeerd 

dat een verhoogd plasma lysoGb3 de diagnose ‘ziekte van Fabry’ ondersteunt, maar dat verdere 

diagnostiek noodzakelijk is om een definitieve diagnose te kunnen stellen bij personen met een 

onzekere diagnose.

In hoofdstuk 10 wordt het proefschrift samengevat, gevolgd door een algemene discussie 

over de bevindingen in dit proefschrift. De prevalentie van de ziekte van Fabry is een belangrijk 

discussiepunt. In de meeste (screening) studies wordt geen structurele classificering gehanteerd, 

en dit bemoeilijkt de interpretatie van de resultaten van deze studies. Met de studies in dit 

proefschrift hebben wij heldere, toepasbare criteria geformuleerd, en het belang van strikte 

definities aangestipt. In het bijzonder hebben wij laten zien dat de aanwezigheid van een GLA 

variant onvoldoende bewijs levert voor de diagnose ‘ziekte van Fabry’: er kan sprake zijn van een 

niet pathogene GLA variant. Om onderscheid te maken tussen patiënten met de ziekte van Fabry 

en personen met een niet pathogene variant zijn klinische en/of biochemische kenmerken die 

specifiek zijn voor de ziekte van Fabry nodig. Om klinisch toepasbare algoritmes te genereren, 

zijn gegevens uit de literatuur, en aanvullend onderzoek gebruikt. Een nadeel hiervan is dat 

deze studies in de meeste gevallen zijn verricht bij patiënten met een klassiek fenotype, en 

dat daarmee de bruikbaarheid in de praktijk bij personen met een onzekere diagnose mogelijk 

klein is. Ook zijn niet alle kenmerken in de algoritmes geïncludeerd, vaak als gevolg van gebrek 

aan informatie ten aanzien van de specificiteit. De huidige algoritmes weerspiegelen het beste 

bewijs op dit moment, maar zullen moeten worden herzien zodra nieuwe kennis beschikbaar 

komt. 

Om de daadwerkelijke diagnostische waarde aan te tonen zijn prospectieve klinische studies 

nodig. Hierbij is het van belang dat strikte criteria worden toegepast om personen te classificeren, 

om onjuiste uitkomsten te voorkomen. Om meer inzicht te verkrijgen in de specificiteit, zullen 

potentiële diagnostische kenmerken ook in relevante controle groepen moeten worden 

bestudeerd. Klinische studies worden bemoeilijk door de lage prevalentie van de ziekte Fabry, 

en in het bijzonder de lage prevalentie van personen met een bevestigd niet-klassiek fenotype. 

Ondanks dat prospectieve studies (nog) niet zijn verricht, leveren de resultaten van de studies in 

dit proefschrift al een belangrijke bijdrage aan de klinische praktijk. 

Ook behandeling van de ziekte van Fabry, voornamelijk met ERT, staat ter discussie. Wij 

hebben gesteld dat personen uitsluitend met ERT behandeld dienen te worden als de diagnose 

bevestigd is. In de literatuur steunen meerdere experts de behandeling met ERT van personen 

met een niet-klassiek fenotype. Het is echter onduidelijk of deze patiënten daadwerkelijk baat 

hebben bij deze invasieve en kostbare behandeling. Onterechte behandeling met ERT heeft 
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verregaande consequenties voor de betreffende patiënt, en door de hoge kosten speelt het 

maatschappelijk belang ook een grote rol. Ook hier zijn systematisch opgezette prospectieve, 

bij voorkeur gerandomiseerde, studies van belang om de effectiviteit van ERT bij personen met 

een klassiek of niet-klassiek fenotype aan te tonen. Hoewel er ethische, financiële en andere 

praktische belemmeringen zijn, is het van groot belang dat deze studies worden gedaan. 

Naast dilemma’s ten aanzien van behandeling, is er ook discussie over wie op de ziekte van Fabry 

moet worden getest. Neonatale screening, in de vorm van de ‘hielprik’ wordt gecompliceerd 

doordat naar verwachting veel pasgeborenen met een GLA variant met een onduidelijk betekenis 

zullen worden geïdentificeerd. Deze individuen blijven mogelijk tientallen jaren klachtenvrij, 

en het is vaak niet mogelijk om te voorspellen of zij de ziekte van Fabry zullen ontwikkelen. 

Derhalve ontraden wij om neonatale screening naar de ziekte van Fabry toe te passen. Ondanks 

de beperkingen wordt neonatale screening elders (o.a. in enkele staten in de VS) echter reeds 

toegepast. Bij ‘hoog risico’ groepen bestaan meer diagnostische mogelijkheden, hoewel het in 

veel gevallen toch nog steeds moeilijk blijkt om de diagnose definitief te stellen in aanwezigheid 

van een GLA variant. Tevens is er onduidelijkheid of behandeling met ERT meerwaarde heeft 

voor met name patiënten met een niet-klassiek fenotype. Het is aan te raden om de voor- en 

nadelen van diagnostiek naar de ziekte van Fabry per individu zorgvuldig af te wegen. 
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PhD PORTFOLIO
PhD period: October 2011-December 2014

Year

General courses 
•	 Good clinical practice
•	 Access: Introduction and Query’s 
•	 AMC world of science 
•	 Oral presentation
•	 Project management
•	 Practical biostatistics
•	 Epidemiology
•	 Oral presentation in English 

2010
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012

Specific courses, seminars, workshops and master classes

•	 Sphinx course on Bone manifestations in Gaucher disease,  
Amsterdam, The Netherlands

2011

•	 Sphinx course on Cerebral manifestations of Fabry disease,  
Amsterdam, The Netherlands

2013

•	 Sphinx course on Cardiac manifestations of Fabry disease,  
Amsterdam, The Netherlands

2012, 2013

•	 11th International Postgraduate Course on lysosomal storage disorders,  
Nierstein, Germany

2012

•	 ESGLD Graduate course on lysosomes and lysosomal diseases,  
Graz, Austria

2013

Presentations

•	 Oral presentation ‘Fabry or not Fabry, The hamlet study’,  
European Round Table on Fabry disease, PhD meeting, Berlin, Germany

2012

•	 Oral presentation ‘Fabry or not Fabry, The hamlet study’, Amsterdam Center of Metabolism/
Gastrointestinal and Liver diseases (ACM/MDL) PhD student meeting, Lunteren, the 
Netherlands

2012

•	 Poster presentation ‘The Hamlet Study Fabry or not Fabry: Valorization of clinical and 
laboratory assessments for improved diagnosis of Fabry disease’,  
FIGON Dutch Medicines Days, Lunteren, The Netherlands

2012

•	 Oral presentation ‘Hamlet study: Consensus recommendation ‘Stroke/WMLs’’,  
Sphinx course on Cerebral manifestations of Fabry disease, Amsterdam, The Netherlands

2013

•	 Oral presentation ‘Consensus recommendation on Fabry disease diagnosis in adult patients 
with left ventricular hypertrophy’,  
Vereniging tot bevordering onderzoek Erfelijke Stofwisselingsziekten in het Nederlandse 
taalgebied (ESNLT), symposium,  Driebergen, The Netherlands

2013

•	 Oral presentation ‘Screening naar de ziekte van Fabry’ and
•	 Poster presentation ‘Normale systolische en diastolische linker ventrikel functie in 27 

onbehandelde kinderen met de ziekte van Fabry’,  
Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde (Dutch pediatric society) conference, 
Nieuwegein, The Netherlands

2013

•	 Oral presentation ‘Plasma globotriaosylsphingosine in relation to phenotypes of Fabry 
disease’,  
Vereniging tot bevordering onderzoek Erfelijke Stofwisselingsziekten in het Nederlandse 
taalgebied (ESNLT), symposium

2014
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•	 Poster presentation ‘Consensus recommendation on Fabry disease diagnosis in adult 
patients with kidney disease’ and ‘Cornea verticillata as a diagnostic feature  
in classical and non-classical Fabry disease, Results from the Dutch cohort and a systematic 
literature review’,  
WORLD symposium, San Diego, USA

2014

•	 Poster presentation ‘Chronic kidney disease and an uncertain diagnosis of Fabry disease: 
approach to a correct diagnosis’,  
ERA-EDTA Congress, Amsterdam, the Netherlands

2014

•	 Oral presentation (invited speaker) ‘Fabry or not Fabry? Diagnosis of Fabry disease in patients 
with a GLA variant and absent characteristic features’,   
Norwegian Fabry disease meeting, Bergen, Norway

2014

(Inter)national conferences

European study group on lysosomal diseases (ESGLD)
 o Långvik, Finland
 o Graz, Austria

2011
2012

•	 WORLD Symposium, San Diego, USA 2012, 2014

•	 European Round Table on Fabry disease, Berlin, Germany 2012

•	 FIGON Dutch Medicines Days, Lunteren, The Netherlands 2012

•	 Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde (Dutch pediatric society) conference, 
Nieuwegein, The Netherlands 2013

•	 Amsterdam Kindersymposium (Pediatric research symposium),  
Amsterdam, The Netherlands

2011, 2012,  
2013, 2014

•	 ERA-EDTA Congress, Amsterdam, the Netherlands 2014

•	 Norwegian Fabry disease meeting, Bergen, Norway 2014

•	 Vereniging tot bevordering onderzoek Erfelijke Stofwisselingsziekten in het Nederlandse 
taalgebied (ESNLT), symposium

 o Driebergen, The Netherlands

 o Amsterdam, The Netherlands
 o Doorn, The Netherlands

2011, 2012,  
2013, 2014
2011, 2012
2013

Other
•	 Amsterdam Center of Metabolism/Gastrointestinal and Liver diseases (ACM/MDL) PhD 

student meeting, Lunteren, the Netherlands
2012, 2013

•	 FIELD Study Interim Analysis Investigator’s Meeting (Genzyme), Paris, France 2012

Teaching

•	 Training for nurses: Home treatment with enzyme replacement therapy for Fabry disease, 
Gaucher disease and Mucopolysaccharidosis type I.

2013

•	 Diabetes mellitus type 1, interactive lectures, Medicine 2010, 2013

Supervising

Frouke Kingma, Bachelor thesis Medicine: ‘Cornea verticillata in Fabry disease’ 2012-2013

awards and Prizes

Scientific abstract award: Oral presentation ‘Fabry or not Fabry, The hamlet study’, European 
Round Table on Fabry disease PhD meeting, Berlin, Germany

2012
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DaNkwOORD
Dit proefschrift had nooit geschreven kunnen worden zonder de steun van velen.

Ik heb het als een voorrecht ervaren om te werken in de Fabry onderzoeksgroep. Ik heb 

kennisgemaakt met een bijzondere groep patiënten, en hen wil ik ontzettend bedanken voor hun 

betrokkenheid, openheid, en deelname aan de onderzoeken in dit proefschrift. 

Prof. Dr. C.E.M. Hollak, beste Carla, ik ben er trots op dat ik mijn promotie onderzoek onder jouw 

leiding heb mogen uitvoeren. Ik heb veel van je geleerd, zeker niet alleen op wetenschappelijk 

gebied, en daarvoor wil ik je ontzettend bedanken. Je hebt echt  iets bijzonders bereikt met 

de onderzoeksgroep, en je hebt een belangrijke positie in het veld van de orphan diseases 

ingenomen, daar heb ik veel respect voor. 

Dr. G.E. Linthorst, Beste Gabor, waar moet ik beginnen?? Ik heb veel van je geleerd, je hebt me 

echt wegwijs gemaakt in de wereld van Fabry. Het kwam nogal eens voor dat ik bij je aanklopte 

voor raad, of gewoon een luisterend oor, en nooit was dat een probleem. Bedankt daarvoor, en 

niet te vergeten: ook voor de gezelligheid op congressen, promotiefeestjes, etc. 

Dr. M. Biegstraaten, Beste Marieke, ik vind het ontzettend bijzonder dat ik je eerste promovendus 

ben! Ik kijk terug op een periode met diepgaand gesprekken, leuke discussies, en we hebben 

vooral ook veel gelachen. Ik waardeer je streven naar kwaliteit en oog voor detail, en ik vond 

de samenwerking ongelofelijk fijn. Ik weet zeker dat nog velen van jouw bijzondere kwaliteiten 

zullen profiteren. 

Prof.dr. I.N. van Schaik, Prof.dr. M.J. van de Vijver, en Dr. R.H. Lekanne Deprez wil ik bedanken 

voor het zitting nemen in de commisie. Dear Prof. A. Mehta and Prof. dr. Wanner, it is a great 

honour that you are willing to participate in my thesis commitee.

Prof. Dr. F.A. Wijburg, beste Frits, ik wil ook jou natuurlijk bedanken dat je in mijn commissie 

plaats wilt nemen. Maar het daarbij laten zou jou bijdrage te kort doen. Ik ben je dankbaar dat ik 

bij jou onderzoek mocht komen doen, eerst als co-assistent, en later als arts-onderzoeker. Ik heb 

bewondering voor je betrokkenheid bij je patiënten en je passie voor het vak. Dank je wel voor 

de mooie, inspirerende tijd.

Dr. A.B.P. van Kuilenburg, beste André, als begeleider van mijn wetenschappelijk stage stond je 

aan de basis van mijn wetenschappelijk ontwikkeling. Het is alweer 7 jaar geleden dat ik met veel 

plezier op het lab GMZ aan mijn onderzoek werkte, maar ik herinner me nog goed dat ik het na 

de stage zeker wist: ik wilde promotie onderzoek doen, liefst op metabool gebied. Ik vind het dan 

ook erg bijzonder dat je nu in mijn commissie plaats neemt. 

Dr. B.J.H.M. Poorthuis, Beste Ben, Je was altijd bereid om jou visie of de biochemische 

achtergronden toe te lichten. Dank je wel voor je betrokkenheid en belangrijke bijdrage aan dit 

proefschrift.
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An important part of this thesis is the result of intensive (inter)national collaboratrion. I am 

very appreciative of all the efforts made, and would like to thank all who have participated, or 

supported our work.

Lieve Els, ik heb het erg fijn gevonden om samen met jou op de poli voor de patiënten te zorgen. 

Je bent ontzettend belangrijk geweest voor de patiënten, maar ook voor mij! Dank je wel voor 

al je inzet, hulp en gezelligheid. Maaike en Lydia, ik heb ontzettend veel waardering voor jullie 

inzet voor de patiënten. Maar bovenal vind ik jullie hele fijne collega’s, en kijk ik met een heel 

warm gevoel terug op de fijne, gezellige en ook diepe gesprekken. Shirley, we hebben maar kort 

samengewerkt, maar het was meteen duidelijk, je bent een aanwinst. Lieve Birgit, dank je wel 

dat je altijd klaar staat voor ons allemaal.

Lieve Thessa, Klaske en Evelien, steun en toeverlaat! Zoveel leuke herinneringen, fijne 

gesprekken, en steun als het nodig was. Ik wil jullie bedanken voor alles!

Lieve Eveline, Serwet, Machtelt, Lindsey, Veronica, Jessica, Amber, Marlies, ik zou het liefst voor 

iedereen een eigen pagina dankwoord schrijven, maar dat wordt het zo’n dik boek. Dank jullie wel 

voor de fijne, gezellige tijd! Ik wens jullie alle geluk. Lieve Quirine, bij jou en Frits is het metabole 

onderzoek begonnen voor mij, dank je wel.

Live Minke, dank je voor de fijne tijd! Beste Annet, ik heb veel bewondering voor je rustige en 

gestructureerde werkwijze, daar heb ik veel van geleerd. Hidde, je was een fijne aanwinst voor 

de metabole groep. Ik wens je heel veel succes in Rotterdam!

Lieve F-5-ers, Dirk-Jan, Annegreet, Karin, Murat, Barbara, Marieke, Eelkje, Ruth, Pim, Sam, 

Casper, Maarten, Yvonne, Martine, Charlotte, heel erg bedankt voor de gezelligheid bij zoveel 

lunches en (promotie)feestjes, maar ook voor jullie steun als het nodig was. 

Lieve Bouwien, ik vind onze band erg bijzonder, we hebben zoveel gedeeld. Je bent niet alleen 

een collega, maar een vooral ook een lieve vriendin bij wie ik altijd terecht kan. Ik kijk terug naar 

een fijne tijd, met veel bijzondere momenten, in het bijzonder de komst van je lieve Zoë. Dank 

je wel!

Lieve Paul en Jolanda, bedankt voor de leuke, fijne avondjes. Ik wens jullie een prachtige 

toekomst met jullie mooie dochter.

De Magic four, lieve Charlotte, Dieuwke en Agnes, wat hebben wij het ontzettend gezellig! Het 

hardlopen samen heeft voor de nodige ontspanning gezorgd tijdens drukke perioden, en ook de 

etentjes en drankjes had ik voor geen goud willen missen. 

Lieve Laura en Suzanne, Lieve Suus, al vanaf de eerste dag als student in Amsterdam kennen 

we elkaar. Het is me ontzettend dierbaar dat we in de jaren daarna een bijzondere band hebben 

opgebouwd. Je bent er altijd voor me geweest, een dank je wel is eigenlijk niet goed genoeg.  En 

lieve Laura, vriendinnen én collega’s, ik ben trots op onze vriendschap, en het was extra bijzonder 

dat je in het AMC ook mijn collega was. We hebben een mooie, fijne vriendschap, en ben daar 

ontzettend blij mee.  
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Lieve Eveline en Tabitha, ik ben zo blij dat jullie mijn paranimfen zijn. Jullie vriendschap is me 

erg dierbaar. Eveline, het is best bijzonder dat wij elkaar via het werk hebben ontmoet, en dat 

je nu mijn paranimf bent. Dank je wel voor de fijne gesprekken en vooral ook de gezelligheid, Ik 

hoop dat we nog veel ‘theetjes’ zullen drinken! Tabitha, het is al weer bijna 6 jaar na onze reis in 

Zuid-Afrika. Ik denk er nog regelmatig aan terug, en vind het erg fijn dat we het nog steeds zo 

gezellig hebben! 

Carla en Gerrit, lieve tante Carla en ome Gerrit, bedankt dat jullie er voor me zijn.

Mam, dank je wel dat je me altijd gesteund hebt.

Anke en Johnny, jullie zijn ontzettend lief en betrokken, al zo lang. Bedankt voor alles.

Lieve Johan, dank je wel dat je er altijd voor me bent, onvoorwaardelijk. Ik hou van je!

Lieve Richard, ik denk aan je.
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CuRRICuLuM VITaE
Linda van der Tol werd op 13 juli 1983 geboren in Spijkenisse, waar zij ook opgroeide. In 2001 

behaalde zij haar VWO diploma aan OSG De Ring van Putten. Zij verhuisde naar Amsterdam en 

behaalde haar propedeuse Biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam 

in 2002, waarna zij begon met de studie geneeskunde aan dezelfde universiteit. Haar 

wetenschappelijke stage volgde zij in het laboratorium genetische metabole ziekten, onder leiding 

van Dr. Andre B.P. van Kuilenburg. Voordat zij met coschappen begon werkte zij als vrijwilliger 

bij een public health project  in Rwanda. Haar keuze coschap kindergeneeskunde volgde zij in 

Namibië. In 2009 behaalde zij haar artsexamen, en werkte zij als ANIOS kindergeneeskunde in 

het Zaans Medisch Centrum.  Onder leiding van Prof. dr. F.A. Wijburg, deed zij onderzoek naar 

verschillende metabole ziekten, gevolgd door promotie onderzoek naar de ziekte van Fabry onder 

leiding van prof. dr. C.E.M. Hollak. In januari 2014 is zij begonnen als ANIOS Kindergeneeskunde 

in het VU medisch centrum, opleider Prof.  dr.  R.J.B.J Gemke. Zij woont in Amsterdam.
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