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Wat begon als ‘een projectje’ is geëindigd in dit boekje. Maar zonder de inzet van 
velen was dit niet mogelijk geweest. Graag wil ik iedereen die op wat voor een 
manier dan ook heeft bijgedragen bij de totstandkoming van dit proefschrift 
ontzettend bedanken. 

Allereerst de kinderen en ouders die aan de studies hebben deelgenomen. 
Dankzij jullie zijn we een heleboel meer te weten gekomen over de ijzerstatus  
van kinderen in Nederland. 

Dr. F. Brus, beste Frank, zonder jouw ijzersterke idee was dit boekje er niet 
geweest. Vele discussies over definities, ijzerstatus parameters en interpretaties 
van resultaten hebben we gevoerd, waarbij jouw enthousiasme altijd aanstekelijk 
werkte. Je hebt me de mogelijkheid gegeven mijn eigen ‘onderzoekstoko’ te 
runnen. Veel bewondering heb ik voor de manier waarop jij het beste in mij,  
en vele andere artsassistenten naar boven haalt. Heel, heel erg veel dank voor  
al die vrije zondagen die je aan dit onderzoek hebt besteed, en voor alles wat ik 
van je heb mogen leren. 

Prof. dr. J.B. van Goudoever, beste Hans, ondanks je enorm drukke agenda 
voorzag je mijn stukken razendsnel van commentaar en was je altijd aanwezig 
wanneer ik de resultaten op internationale congressen mocht presenteren.  
Jouw kritische en verhelderende blik op het onderzoek heeft mij ernorm 
geholpen. Dankjewel! 

Prof. dr. M. Domellöf and dr. S. Berglund, dear Magnus and Staffan, thank you so 
much for your contribution to our studies. Working with you was a great honour!

Prof. dr. D.W. Swinkels, uw kennis heeft de artikelen over hepcidine naar 
een hoger plan getild. Daarnaast wil ik u, evenals de andere leden van de 
promotiecommissie; prof. dr. R.J.B.J. Gemke, prof. dr. R.A. Hira Sing, dr. E. Lopriore, 
prof. dr. M. Boele van Hensbroek, en prof. dr. W.A. van Aalderen, bedanken voor 
het beoordelen van het manuscript, en hun bereidheid om zitting te nemen  
in de promotiecommissie.
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Kinderartsen en collega artsassistenten in het Juliana Kinderziekenhuis,  
jullie hebben mij de tijd en ruimte gegeven om het onderzoek uit te voeren.  
Ik heb dit als een heel bijzondere kans ervaren. De fijne werksfeer, collegialiteit  
en kwaliteit van zorg maken het JKZ tot een heel speciaal kinderziekenhuis.  
Ik ben zo trots dat dit een echt ‘JKZ onderzoek’ is, waar vrijwel alle mederwerkers 
aan hebben bijgedragen! Een aantal van jullie wil ik in het bijzonder bedanken. 
Evelien, onderzoeksmaatje, het was fijn om mijn onderzoekservaringen  
te delen met iemand die in hetzelfde schuitje zat. Marjolijn en Linda, iron ladies, 
wat ben ik blij dat jullie het stokje van mij overnemen! Janneke, Iris en PeterPaul, 
dank jullie wel voor jullie hulp. Rimke, bedankt voor al je uitleg en statistische 
adviezen. 

Verpleegkundigen van de neonatologie, jullie hulp bij het verzamelen van 
de onderzoeksgegevens tijdens de IPI studie was fantastisch. Operateurs en 
anesthesisten, bedankt dat ik van jullie kostbare tijd op de operatiekamers 
gebruik mocht maken. Collega’s van het LabWest, in het bijzonder Jaqueline, 
dank jullie wel voor het uitvoeren van de analyses. Vrienden van het JKZ en leden 
van de wetenschapscommissie van het HagaZiekenhuis, bedankt voor jullie 
vertrouwen en financiële bijdrage aan dit proefschrift. 

Daarnaast wil ik graag de kinderartsen en artsassistenten in het Medisch 
Centrum Haaglanden en het Medisch Centrum Alkmaar bedanken voor de 
medewerking en hulp die ik gekregen heb bij het verzamelen van gegevens  
voor de IPI studie. 

Vrienden en familie, bedankt voor jullie interesse en broodnodige ontspanning 
naast het werk. Lieve pap en mam, promoveren is doorzetten. Zonder jullie 
positiviteit, tomeloze energie en liefde, maar ook  Twentse nuchterheid die jullie 
mij hebben meegegeven, was dit niet gelukt. Bram en Sophie, lieve broer en zus, 
ik vind het helemaal súper dat jullie mijn paranimfen zijn! Allerliefste Vincent, je 
rust, oneindige geduld, kritische blik, hulp bij presentaties, koffie met chocolade  
en liefde waren onmisbaar. Jij maakt mij het gelukkigste meisje van de wereld!
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