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Supervisors: Prof. dr. C.E.M. Hollak, Prof. Dr. J. Stoker

Co-supervisors: Dr. A.E. Bohte, Dr. E.M. Akkerman

Year Workload

(ECTS)
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The AMC World of Science
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2013

2013
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2014

2014

2014

0.7

0.9

0.4

1.1
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0.1

0.1
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Sanquin spring seminar: Iron metabolism and anemia – 
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2013

2014

2014

2017
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0.9

1.1

0.5
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0.5
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2014

2014

2015

2015

2016

2018

0.5

0.5

1.0

0.5

0.5

0.5

0.5

Other

Mentoring medical student scientific internship 2015 1.5
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op in het kleine dorpje Baambrugge met haar zus en twee broertjes. Haar middelbare 

schooltijd doorliep zij op het Hervormd Lyceum Zuid in Amsterdam, alwaar zij in 2005 

haar VWO-diploma behaalde. Na een tussenjaar waarin zij onder andere Engels studeerde 

aan een internationale talenschool in Brighton werd zij in 2006 via decentrale selectie 

aangenomen voor de opleiding Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens 

de opleiding deed zij een wetenschappelijke stage naar longonderzoek bij kinderen op de 

afdelingen Longziekten en Kindergeneeskunde. Van 2011-2013 volgde zij co-schappen 

in verschillende ziekenhuizen in en rondom Amsterdam, met als afsluiting een keuze-co 

schap Tropengeneeskunde in Malawi. In de zomer van 2013 behaalde zij, cum laude, haar 

artsexamen. Daarna startte zij in augustus 2013 op de afdelingen Interne Geneeskunde 

en Radiologie van het AMC met haar promotieonderzoek naar de ziekte van Gaucher 

waarvan dit proefschrift het resultaat is. Op de volgende stappen in haar carrière is zij zich 

nog aan het oriënteren. Martine woont samen met Rogier en hun dochter Sophie in Laren. 
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Dankwoord

Het laatste deel van de appendix van mijn proefschrift; een woord van dank aan velen 

die mij de afgelopen jaren hebben bijgestaan en geholpen, hebben meegewerkt aan 

onderzoeksprojecten, geluisterd en geadviseerd of op welke manier dan ook een belangrijke 

rol gespeeld. Ik wil eenieder hiervoor bedanken en hoewel woorden waarschijnlijk tekort 

schieten, ga ik toch een poging wagen.

Allereerst wil ik alle patiënten hartelijk danken voor hun bereidheid mee te werken aan 

weer een ander onderzoek. Ik heb veel van jullie geleerd en vond het een voorrecht om 

als onderzoeker ook direct betrokken te zijn bij de poliklinische controles, alwaar ik velen 

van jullie heb mogen leren kennen. 

Daarnaast alle vrijwilligers die de afgelopen jaren bereid waren om mee te doen aan de 

MRI-studie: dank jullie wel!

Mijn promotor prof. dr. C.E.M. Hollak. Beste Carla, jij bent de drijvende kracht achter dit 

proefschrift. Door jou heb ik geleerd kritisch te kijken naar alles wat er geschreven wordt 

en wat ik zelf opschrijf. Ik durf te stellen dat mijn promotietraject best een achtbaan is 

geweest, met vele pieken, maar ook vele dalen waarin het niet van een leien dakje ging. 

Ik dank je voor de ruimte en het vertrouwen dat je mij gegeven hebt om het werk toch te 

kunnen voltooien. Ik vind het een eer om onder jouw begeleiding te mogen promoveren. Je 

bent een bevlogen en zeer betrokken promotor, met altijd tijd als dat nodig was. Bovenal 

vind ik je een geweldige dokter, waar ik enorm veel van heb geleerd. Dankjewel. 

Prof. dr. J. Stoker, promotor. Beste Jaap, ondanks dat mijn proefschrift toch wat meer 

wendingen richting de Interne maakte, was jouw radiologische blik op het geheel erg 

belangrijk. Mede hierdoor is ons MRI-paper succesvol gepubliceerd en heb ik inzicht 

gekregen in de wereld van de Radiologie. Het samenvloeien van twee specialismen in één 

proefschrift is niet altijd gemakkelijk geweest, maar wel erg leerzaam. Ik dank je voor je 

betrokkenheid, je hulp met het bekijken van de vele scans, en de ruimte die ik kreeg om 

mijn proefschrift af te schrijven. 

Co-promotor dr. A.E. Bohte. Beste Anneloes, al vrij vroeg in mijn promotietijd wist ik 

de weg naar jou te vinden als het ging om opbeurende peptalks en goede adviezen. Jij 

zorgde ervoor dat ik door de bomen weer een bos ging zien op de momenten dat de enorme 
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bak MRI-data me wat teveel werd of ik weer eens vast zat met schrijven aan één van de 

papers. De gesprekken met jou en een koffie in het AMC, of tussen de kids in Amsterdam 

Oost hebben mij goed gedaan. Ik dank je enorm voor je betrokkenheid en vrolijkheid de 

afgelopen jaren. 

Mijn andere co-promotor dr. E.M. Akkerman. Beste Erik, als er iemand is die alles weet 

van MRI ijzermetingen dan ben jij het. Je kennis en kunde op dit gebied is indrukwekkend 

en duizelingwekkend. Ik wil je bedanken voor al je hulp met het ontwikkelen van het 

scanprotocol en het uitvoeren van de scans. Met een glimlach denk ik terug aan de vele 

uren op vrijdagavonden of zondagochtenden wanneer we samen zaten te scannen, en 

al je geduld waarmee je mij wegwijs probeerde te maken in de MRI fysica. Je hulp en 

begeleiding in het uitwerken en analyseren van de data zijn enorm belangrijk geweest. 

Prof. dr. U.H.W. Beuers, prof. dr. M. Maas, prof. dr. ir. A.J. Nederveen, prof. dr. 

D.W. Swinkels, prof. dr. R.J.A. Wanders en prof. dr. F.A. Wijburg, hartelijk dank 

voor het beoordelen van mijn manuscript en uw bereidheid zitting te nemen in mijn 

promotiecommissie.

Prof. dr. M. Maas, beste Mario, wat een eer om jou in mijn promotiecommissie te hebben. 

Als Gaucher radioloog raakte jij vanaf de zijlijn betrokken bij het wel en wee van mijn 

promotietraject. Ik wil je bedanken voor het luisterend oor dat je bood op momenten dat 

ik het nodig had. Je immer positieve instelling en enthousiasme zijn bewonderenswaardig. 

Ik hoop dat onze wegen nog eens mogen kruisen in de toekomst. 

Prof. dr. D.W. Swinkels, beste Dorine, hartelijk dank voor de inspirerende gesprekken die 

we voerden over het ijzermetabolisme. Ik reisde met veel plezier af naar Nijmegen om nog 

eens te discussiëren over alle mogelijke verklaringen voor de bevindingen die we deden. 

Uw expertise en enthousiasme werkten aanstekelijk en maakten de ijzerwereld voor mij 

begrijpelijk.

Alle (ex-)collega promovendi van F5: Bouwien, Linda, Eelkje, Ruth, Charlotte, Sam, Pim, 

Kasper, Tessel, Jolanda, Katy, Emma, Simon, Sanne, Maarten; ik denk met veel plezier 

terug aan de gezellige tijd op de afdeling tijdens werk, maar ook met sinterklaasvieringen, 

wintersporten, lunches, borrels en uitjes van de afgelopen jaren. 
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Laura van Dussen, jouw boek heeft de afgelopen vier jaar als motivator om mij heen 

geslingerd en had ik vrijwel elke dag binnen handbereik liggen. Ik wil je bedanken voor al 

je hulp gedurende mijn traject, waarin ik jouw pilot studie naar ijzermetingen bij Gaucher 

patiënten mocht voortzetten. Ik waardeer je eerlijkheid, rust en accuraatheid, waarmee je 

mij door menig schrijfproces heen hielp, maar bovenal de fijne persoonlijke gesprekken 

die dit ook opleverde.

Marieke Biegstraaten, beste Marieke, jij was altijd beschikbaar voor een overleg. Of dat 

nou om een prangende statistiek vraag ging of om hele andere niet-werkgerelateerde zaken. 

Je bent een fijn mens bij wie ik me altijd op mijn gemak voel. Ik denk met veel plezier 

terug aan onze reis naar Israël voor de EWGGD, alwaar we samen de allermooiste suite 

van het hotel mochten delen.

Maaike, Lydia en Shirley; wat een toppers zijn jullie. Lieve Maaike, vanaf het begin 

hebben we veel samengewerkt. Zonder jou zou de Gaucher poli een stuk ingewikkelder zijn 

geweest voor mij. Ik dank je voor de fijne tijd die we samen hadden en voor het luisterend 

oor waar ik zo vaak gebruik van mocht maken. Lydia, “if you break you pay” zal ik nooit 

meer vergeten. Jouw humor is precies de goede en zorgt altijd voor tranen bij het lachen 

tijdens de vele ‘korte’ overlegmomentjes op de kamer aan het eind van de gang. Shirley, 

jij kwam het team later versterken en wat was ik blij met al je hulp bij de EDGE-studie. 

Daarnaast was het natuurlijk gewoon altijd gezellig en fijn om te kunnen sparren over het 

reilen en zeilen met kleine kinderen. 

Birgit, dank voor je hulp bij alle praktische regelzaken de laatste weken. 

(Oud-) G1-onderzoekers: Anouk, Charlotte vG, Charlotte T, Charlotte N, Carl, Ruud, 

Kerensa, Ivo, Rik, Marloes, Kyra, Kilian, Onno, Manon, Jurgen, Jos, Olvert; hoeveel koffies 

er gedronken worden op het voetenplein door onze groep durf ik niet te zeggen, maar veel 

zijn het er zeker. Dank jullie wel voor de dagelijkse dosis afleiding en gezelligheid. 

Floortje, dankjewel voor jouw altijd openstaande deur, het was altijd fijn om even bij je 

te kunnen luchten over van alles en nog wat. Sofieke, nu jij nog! Als laatste van de vier 

musketiers gaat het je helemaal lukken om ook jouw proefschrift af te maken. Ik dank 

je voor alle gezellige momenten op de afdeling en de gesprekken die we hadden over 

toekomstkeuzes en vraagtekens die we hier allebei bij hadden. 
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Ann-Sophie, dankjewel voor alle onmogelijke afspraken die je voor me wist in te plannen 

in de agenda van Jaap en alle fijne kletspraatjes op het secretariaat. 

Mijn collega’s van Medimark, in het bijzonder Peter, Annelize, Monique, Sandra en 

Jacqueline: dank jullie wel voor de altijd gezellige dagen in Rotterdam. 

Mijn paranimfen Yvonne en Laura, wat ben ik blij dat jullie aan mijn zijde willen staan 

op de grote dag. 

Lieve Yvonne, we begonnen vrijwel tegelijk aan ons onderzoekswerk in een bezemkast 

van 2x2 meter. We zijn beiden ook meer dan 1,80 m lang dus dat paste allemaal maar 

net. Desalniettemin zaten we niet op elkaars lip en hadden we het gewoon mega gezellig. 

Dankjewel voor alle fijne relativerende gesprekken en mooie momenten die we samen 

beleefden. 

Lieve Laura, het stelt me gerust dat ik jou naast me heb als paranimf. Zonder jou had ik er 

überhaupt niet gestaan. Jij was degene die voor me op is gestaan op het moment dat ik dat 

het hardste nodig had en ik ben je daar eeuwig dankbaar voor. We kennen elkaar nu zo’n 

vier jaar, en ik vind het bijzonder hoe hecht onze vriendschap in die tijd is geworden. Ik 

ben benieuwd naar wat de toekomst ons allemaal gaat brengen en hoop nog vele mijlpalen 

en het gewone leven met je te mogen vieren. 

Al mijn lieve vrienden en vriendinnen wil ik bedanken voor het feit dat ze er altijd voor 

mij zijn en zorgen voor de nodige afleiding naast werk. Een paar in het bijzonder;

Anne, Joost, Pim en Zeeger: we go way back, helemaal vanaf onze HLZ-tijd tot nu. Jullie 

vriendschap is mij enorm dierbaar. Ik ben blij dat jullie mij af en toe weer met beide benen 

op Amsterdamsche grond zetten en hoop op nog vele mooie borrelavondjes. 

Lizzy, wat een goede zet was het om mij op de Uiterwaarden aan te nemen als huisgenoot! 

We deelden jarenlang lief en leed en ik ben blij dat we dat nog steeds doen. 

Julia, ik mis de hockeywedstrijden met jou, maar ben blij dat we elkaar nog steeds zien. 

Haarlem is niet zo ver weg als het lijkt en ik kijk uit naar het eind van het jaar, als we 

samen iets heel bijzonders kunnen delen. 
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Roos en Stef: hoe verschillend we alle drie ook mogen zijn, we hebben het altijd gezellig. 

Ik kijk er altijd naar uit met jullie af te spreken en ben blij met zulke lieve vriendinnen. 

Lieve schoonfamilie, in het bijzonder lieve Julia en Hans, ik mag mij gelukkig prijzen 

met zulke lieve familie zo dicht in de buurt. Dank jullie wel voor alle steun en hulp de 

afgelopen jaren. Wetende dat de deur altijd voor ons open staat op de Boekweitskorrel, 

hoop ik hier nog veel te mogen binnenvallen in de toekomst.

Lieve oma Regenboog en tante Rita, dank u wel voor de lieve kaartjes, mailtjes en gezellige 

afspraakjes de afgelopen jaren. Alhoewel we elkaar niet vaak zien, weet ik dat jullie vaak 

aan ons denken en daar ben ik dankbaar voor. 

Lieve familie De Vries. Lieve oma, een wijzer vrouw dan mijn oma bestaat niet. Ik heb 

zoveel van jou geleerd dat ik niet weet waar ik moet beginnen met bedanken. Als klein 

meisje was ik al graag in Arkel, en ik koester alle mooie herinneringen die ik heb aan die 

tijd. Ik dank je voor alle mooie momenten, en het fijne vertrouwde dat ik altijd bij jou vind. 

Lieve Tut, niks is jou te gek en dat maakt jou te gek. Dankjewel om wie je bent en dat je 

er altijd voor ons bent geweest. Lieve Peter en Joke, Annemieke, Janneke en Liesbeth, 

jullie zijn een mooi stel en, ondanks dat we elkaar niet heel vaak zien, weet ik dat ik altijd 

welkom ben bij jullie. 

Lieve papa, volgens mij wordt onze band over de jaren heen alleen maar sterker en daar 

ben ik blij mee. Ik dank je voor alle wijze vader adviezen die je me meegeeft, en vooral 

voor het feit dat je er altijd voor mij bent en zal zijn. Lieve Daniela, dankjewel voor je 

zorgzaamheid, bereidheid om altijd voor iedereen klaar te staan en het genieten van de 

mooie tuin in Bussum. 

Zus en broertjes, wij zijn een sterk team en dat weten we. Lieve Minke, mijn leven lang 

al mijn beste vriendin. Ondanks dat we niet meer zo dichtbij elkaar wonen, kan ik altijd 

bij jou aankloppen. Al duurt het soms wel een paar dagen voor je je telefoon opneemt, ik 

weet dat het goed zit. Dankjewel voor alles, ik hou van je. Lieve Joost en Jeroen, grote 

broertjes, ik ben trots op jullie. Jullie eigengereidheid, vrolijkheid en enorme dosis elkaar 

aanvullende humor, maken dat het altijd een feest is om met jullie te zijn. 

Lieve mama, een paar woorden zijn echt te weinig om je te laten weten hoe dankbaar ik jou 

ben. Jij bracht mij groot, leerde me de belangrijkste lessen van het leven, en bovenal, zorgde 
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ervoor dat ik mijzelf bleef. Met zo’n krachtige moeder als voorbeeld kan het dan eigenlijk 

ook niet misgaan. Je mag trots zijn op jezelf, ik ben intens trots op jou en hou van jou. 

Allerliefste Sophie, ma fille, jij leerde mij wat er nou eigenlijk echt belangrijk is. Lief wijs 

meisje van mij, ik geniet van jou en kijk uit naar alle avonturen die we met je gaan beleven.

Lieve Rogier, daar is ie dan, mijn boek. Dat is voor jou vast ook een hele opluchting. Het 

besef dat jij altijd achter me staat in alles wat ik doe (of laat) is het beste wat je mij hebt 

gegeven de afgelopen jaren. Laten we nu verder gaan met ons eigen boek, binnenkort met 

z’n vieren. Ik lente, zomer, september en winter je. Ik heb je onophoudelijk lief.  
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