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Summary

Depression is a common mental disorder that is associated with increased mortality 
and morbidity rates and reduced quality of life. Furthermore, it has a multi-causal 
pathogenesis with elevated inflammation levels and body mass index (BMI) being 
mostly investigated. Studies suggest a robust association between obesity and 
higher depression risk, with chronic inflammation being one of the most important 
underlying mechanisms. Due to the increasing prevalence and highly recurrent 
nature of depression, with 350 million people affected worldwide, it is a major 
contributor to the global burden of disease. Hereby, prevention is a high priority 
in the research field of public health.

There is an increasing body of evidence that diet plays a protective role in the 
development of depression and depressive symptoms. ‘Healthy’ dietary patterns 
that are high in vegetables, fruit, whole grains, legumes, nuts, fish and olive oil 
may be related to lower depressive symptoms, whereas ‘unhealthy’ dietary 
patterns that are high in sugary and fatty foods are likely to be to be associated 
with higher depressive symptoms.

Despite the increasing amount of evidence that dietary patterns are related to 
depressive symptoms, more evidence from large, high-quality studies is needed 
as the research field of nutrition and mental health is fairly new. Thus, there is a 
need for more studies, performed in large diverse populations, to unravel the 
relationship between diet and depression and to explore underlying mechanisms.

The overall aim of this thesis is to identify dietary patterns that may be related to 
depressive symptoms and test these associations in different populations, including 
ethnic minorities, living in Europe. Furthermore, this thesis explores some potential 
underlying mechanisms of depressive symptoms that may be influenced by diet. The 
thesis consists of three parts: I. ‘healthy’ dietary patterns and depressive symptoms, II. 
‘unhealthy’ dietary patterns and depressive symptoms, III. underlying mechanisms 
for the relationship between dietary patterns and depressive symptoms.

Part I examines the association of ‘healthy’ dietary patterns with depressive 
symptoms in Italian older adults (Chapter 2) and different ethnic groups residing 
in the Netherlands (Chapter 3). In chapter 2 we observed that a ‘typical Tuscan 
dietary pattern’ rich in vegetables, olive oil, grains, fruit, fish and moderate in 
wine, red and processed meat was consistently associated with lower depressive 
symptoms over time in older adults living in Tuscany, Italy. This association was 
independent of demographic and lifestyle factors. In chapter 3 we concluded 
that no consistent evidence was found for higher consumption of a dietary pattern 
characterized by whole grains, vegetables, legumes, potatoes, nuts and seeds, 
red meat, milk products and cheese to be associated with lower depressive 
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symptoms. This is because we observed an association in South-Asian Surinamese 
and Moroccan participants, but not in Dutch, Turkish and African-Surinamese 
ethnic groups.

Part II investigates the association of ‘unhealthy’ dietary patterns with depressive 
symptoms in a multi-ethnic population living in the Netherlands (Chapter 4) and a 
highly-educated population from the UK (Chapter 5). In chapter 4 we observed 
that a ‘combined high-sugar and high-saturated fat’ dietary pattern with high 
intakes of chocolates, red meat, added sugars, high-fat dairy products, fried foods 
and creamy sauces was associated with higher depressive symptoms. In contrast, 
no association was found for a ‘high-sugar’ dietary pattern nor a ‘high-saturated 
fat’ dietary pattern in relation to depressive symptoms. Contrary to the positive 
findings from chapter 4, we did not find an association between a ‘combined high-
sugar and high-saturated fat’ dietary pattern (high in sweet snacks, high-fat dairy 
products, fast foods, added sugar, butter, other fat, creamy sauces, processed meat, 
whole grains and potatoes) and recurrent or incident depressive symptoms in the UK 
study in chapter 5. In line with the findings from the Dutch study, we did not observe 
an association between a ‘high-sugar’ dietary pattern and depressive symptoms.

Part III explores some underlying mechanisms for the relationship between dietary 
patterns and depressive symptoms by studying dietary patterns that are based on 
inflammatory markers (Chapter 6) and by examining the mediating role of BMI 
in the dietary patterns-depressive symptoms relationship (Chapter 7). In Chapter 
6, we identified two dietary patterns that were highly correlated to inflammatory 
biomarkers that are presumed to be associated with higher depressive symptoms. 
However, we failed to find an association between higher consumption of either 
‘inflammatory’ dietary pattern and higher depressive symptoms in Italian older 
adults. In contrast to our expectations, an ‘inflammatory’ dietary pattern that 
was characterised by high consumption of pasta, sugar-sweetened beverages, 
processed meat, chocolate and sweets, sauce and other alcoholic beverages 
was associated with lower depressive symptoms. This might be explained by that 
among older adults a more active participation in social and cultural activities, 
which are indicated to be associated with lower depression risk, may be reflected 
by consuming a varied diet and an adequate amount of energy rather than the 
quality of the diet per se. In chapter 7, we conclude that BMI does not mediate 
the relationship between ‘(un)healthy’ dietary patterns and depressive symptoms. 
Hereby, the positive association of a ‘combined high-sugar and high-saturated 
fat’ dietary pattern and depressive symptoms that was observed in our previous 
study (Chapter 4), was not explained by a higher bodyweight. This was consistent 
across ethnic groups. However, due to the cross-sectional design of this study, 
results in this chapter need to be interpreted with caution.
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Summary

This thesis has contributed to the scientific basis of the relationship between ‘(un)
healthy’ dietary patterns and depressive symptoms in different countries with 
diversity in age, cultural- and ethnic background and to potential underlying 
mechanisms for the diet-depressive symptoms relationship. It has provided more 
insight into dietary patterns that are closely related to depressive symptoms in 
Italian older adults, in middle-aged UK residents and in a multi-ethnic population 
consisting of Dutch, South-Asian Surinamese, African Surinamese, Turkish and 
Moroccan ethnic groups. Due to the variety in the abovementioned characteristics, 
we were able to broadly examine and compare the diet-depressive symptoms 
relationship. From the studies described in this thesis we can draw the following 
conclusions:

1. We found evidence for the relationship between a ‘healthy’ dietary pattern 
that was high in vegetables, olive oil, grains, fruit, fish, legumes, dairy products and 
moderate in red meat and lower depressive symptoms for the whole population 
in Italian older adults and in a multi-ethnic population living in the Netherlands.

2. No consistent evidence was observed for the relationship between ‘unhealthy’ 
dietary patterns and depressive symptoms across countries and ethnic groups. 
These inconsistencies are likely to reflect methodological issues and it is unclear 
whether the findings reflect real differences in the association between ‘unhealthy’ 
dietary patterns and depressive symptoms.

3. We found no evidence for BMI and inflammation to be underlying mechanisms 
explaining the diet-depressive symptoms relationship. Since depression has a 
multi-factorial nature, it may be that other biological or behavioural mechanisms 
influence the association. This is supported by previous studies which indicate 
that oxidative stress, brain plasticity and the microbiota- and brain axis as other 
biological mechanisms, and emotional and mindful eating as behavioural 
mechanisms may underlie the association between diet and depressive symptoms. 
Besides, as we did not observe consistent results across populations and ethnicities, 
it may be that the association between diet and depressive symptoms is more a 
reflection of lifestyle characteristics and environmental factors.

4. We examined whether the relationship between diet and depressive 
symptoms was consistent across different populations and ethnicities. For this, 
we used self-reported depressive symptoms and partly cross-sectional data. 
However, to investigate causal inferences, there is a need for more randomized 
controlled trials with long follow-up periods in different populations, that include 
depression diagnosis as well as the severity of the symptoms, to unravel the 
relationship between diet and depression.
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Samenvatting

Depressie is een veelvoorkomende mentale stoornis die samenhangt met 
verhoogde ziekte- en sterftecijfers en een lagere kwaliteit van leven. Daarnaast 
heeft het een meervoudige pathogenese, waarvan verhoogde inflammatie 
status en body mass index (BMI) het meest onderzocht zijn. Studies suggereren 
dat er een robuuste associatie bestaat tussen obesitas en een verhoogd risico 
op depressie, met chronische inflammatie als één van de meest belangrijke 
onderliggend mechanisme. Door de hoge prevalentie en de terugkerende aard 
van depressie, met wereldwijd 350 mensen die aan depressie lijden, levert deze 
ziekte een belangrijke bijdrage aan de algemene ziektelast. Daarom heeft de 
preventie van depressie een hoge prioriteit in het onderzoeksveld van sociale 
geneeskunde.

Er komt steeds meer bewijs dat voeding een beschermende rol speelt in 
de ontwikkeling van depressie en depressieve symptomen. ‘Gezonde’ 
voedingspatronen die rijk zijn aan groente, fruit, volkoren granen, peulvruchten, 
noten, vis en olijfolie zijn mogelijk gerelateerd aan lagere depressieve symptomen, 
terwijl ‘ongezonde’ voedingspatronen die vooral bestaan uit suikerrijke en 
vetrijke voedingsmiddelen waarschijnlijk geassocieerd zijn met meer depressieve 
symptomen.

Ondanks dat er steeds meer bewijs komt dat voedingspatronen zijn gerelateerd 
aan depressieve symptomen, is er meer bewijs nodig dat gebaseerd is op grote 
studies van hoge kwaliteit aangezien het onderzoeksveld van voeding en mentale 
gezondheid vrij nieuw is. Daarom zijn er meer grootschalige studies nodig om 
de relatie tussen voeding en depressie en de onderliggende mechanismen te 
ontrafelen.

Het doel van dit onderzoek is om voedingspatronen te identificeren die mogelijk 
gerelateerd zijn aan depressieve symptomen en deze te testen in verschillende 
populaties, waaronder etnische minderheden, die in Europa wonen. Verder 
richt dit proefschrift zich op enige potentiële onderliggende mechanismen van 
depressie die beïnvloed kunnen worden door voeding. Dit proefschrift bestaat 
uit drie delen: I. ‘gezonde’ voedingspatronen en depressieve symptomen, II. 
‘ongezonde’ voedingspatronen en depressieve symptomen, III. Onderliggende 
mechanismen voor de relatie tussen voedingspatronen en depressieve symptomen.

Deel I onderzoekt de associatie van ‘gezonde’ voedingspatronen met 
depressieve symptomen in Italiaanse ouderen (Hoofdstuk 2) en verschillende 
etnische groepen woonachtig in Nederland (Hoofdstuk 3). In hoofdstuk 2 
vonden wij dat een ‘typisch Toscaans voedingspatroon’ dat rijk is in groente, 
olijfolie, granen, fruit, vis en matig in rode wijn en rood en bewerkt vlees consistent 
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was geassocieerd aan lagere depressieve symptomen over de tijd in Italiaanse 
ouderen woonachtig in Toscane, Italië. Deze associatie was onafhankelijk van 
demografische en leefstijl factoren. In hoofdstuk 3 hebben concluderen wij dat er 
geen consistent bewijs is voor een hogere consumptie van een voedingspatroon 
dat getypeerd is door volkoren granen, groente, peulvruchten, aardappelen, 
noten en zaden, rood vlees en melkproducten en kaas en lagere depressieve 
symptomen. Dit komt doordat wij een associatie vonden in de Hindoestaans-
Surinaamse en Marokkaanse deelnemers, maar niet in Nederlandse, Turkse en 
Creoolse etnische groepen.

Deel II onderzoekt de associatie van ‘ongezonde’ voedingspatronen 
en depressieve symptomen in een multi-etnische populatie woonachtig in 
Nederland (Hoofdstuk 4) en een hoogopgeleide Engelse populatie (Hoofdstuk 
5). In hoofdstuk 4 vonden wij dat een ‘gecombineerd suikerrijk en verzadigd 
vetrijk’ voedingspatroon met hoge innames van chocolade, rood vlees, 
toegevoegde suikers, volle melkproducten, gefrituurd eten en romige sauzen 
was geassocieerd met hogere depressieve symptomen. Daarentegen is er geen 
associatie gevonden voor een ‘suikerrijk’ voedingspatroon noch een ‘verzadigd 
vetrijk’ voedingspatroon en depressieve symptomen. In tegenstelling tot de 
positieve bevindingen van hoofdstuk 4, hebben wij geen associatie gevonden 
voor een ‘gecombineerd suikerrijk en verzadigd vetrijk’ voedingspatroon (rijk 
aan zoete snacks, volle melkproducten, fast food, toegevoegde suiker, boter, 
ander vet, romige sauzen, bewerkt vlees, volkoren granen en aardappelen) en 
recidiverende of nieuwe gevallen van depressie in de Engelse studie in hoofdstuk 
5. In overeenstemming met de bevindingen van de Nederlandse studie hebben wij 
geen associatie gevonden voor een ‘suikerrijk’ voedingspatroon en depressieve 
symptomen.

Deel III exploreert een aantal onderliggende mechanismen voor de relatie 
tussen voedingspatronen en depressieve symptomen door te onderzoeken of 
voedingspatronen die gebaseerd zijn op ontstekingsfactoren (Hoofdstuk 6) en de 
mediërende rol van BMI in de dieet-depressieve symptomen relatie (Hoofdstuk 
7). In hoofdstuk 6 hebben wij twee voedingspatronen geïdentificeerd die sterk 
gerelateerd zijn aan ontstekingsfactoren die mogelijk weer geassocieerd zijn 
met depressieve symptomen. Wij vonden echter geen associatie tussen hogere 
consumptie van beide ‘inflammatie’ voedingspatronen en hogere depressieve 
symptomen in Italiaanse ouderen. In tegenstelling tot onze verwachtingen was 
een ‘inflammatie’ voedingspatroon dat rijk was aan pasta, suikerrijke dranken, 
bewerkt vlees, chocolade en snoep, saus en andere alcoholische dranken, 
geassocieerd met lagere depressieve symptomen. Dit kan mogelijk verklaard 
worden door een meer actieve en sociale leefstijl van ouderen, wat op zijn beurt 
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weer gerelateerd is aan lagere depressieve symptomen, wat een weerspiegeling 
kan zijn van het eten van een gevarieerd voedingspatroon dat voldoende 
energie bevat. Dit is mogelijk belangrijker dan de kwaliteit van het eten op zich. 
In hoofdstuk 7 concluderen wij dat BMI geen mediator is in de relatie tussen 
‘(on)gezonde’ voedingspatronen en depressieve symptomen. Daarom kan 
de positieve associatie van het ‘gecombineerd suikerrijk en verzadigd vetrijk’ 
voedingspatroon en depressieve symptomen die wij vonden in onze vorige 
studie (hoofdstuk 4), niet verklaard worden door een hoger lichaamsgewicht. 
Dit was consistent voor alle etnische groepen. Hoewel, door de cross-sectionele 
opzet van de studie moeten de resultaten van dit hoofdstuk voorzichtig worden 
geïnterpreteerd.

Dit proefschrift draagt bij aan de wetenschappelijk basis van de relatie tussen ‘(on)
gezonde’ voedingspatronen en depressieve symptomen in verschillende landen 
met een diversiteit in leeftijd, culturele en etnische achtergrond en potentiele 
onderliggende mechanismen voor de voeding-depressieve symptomen relatie. 
Het heeft meer inzicht gegeven in voedingspatronen die sterk gerelateerd zijn 
depressieve symptomen in Italiaanse ouderen, Engelse volwassenen en een 
multi-etnische populatie die bestaat uit Nederlandse, Hindoestaans-Surinaamse, 
Creoolse, Turkse en Marokkaanse etnische groepen. Door de variatie in 
bovengenoemde kenmerken, zijn wij in staat om de voeding-depressieve 
symptomen relatie breed te onderzoeken en te vergelijken. Van de studies die 
zijn geïncludeerd in dit proefschrift kunnen wij de volgende conclusies trekken:

1. Wij hebben bewijs gevonden voor de relatie tussen een ‘gezond’ 
voedingspatroon dat rijk is aan groente, olijfolie, granen, fruit, vis, peulvruchten, 
melkproducten en matig in rood vlees en lagere depressieve symptomen voor 
de hele populatie in Italiaanse ouderen en in een multi-etnische populatie 
woonachtig in Nederland.

2. Er is geen consistent bewijs voor de relatie van ‘ongezonde’ voedingspatronen 
en depressieve symptomen tussen landen en etnische groepen. Deze verschillen 
zijn waarschijnlijk te verklaren door methodologische problemen en daarom is 
het niet duidelijk of de bevindingen de echt verschillen weergeven in de associatie 
tussen ‘ongezonde’ voedingspatronen en depressieve symptomen.

3. Wij hebben geen bewijs gevonden dat BMI en inflammatie onderliggende 
mechanismen zijn in de voeding- depressieve symptomen relatie. Aangezien 
depressie meerdere oorzaken heeft, kan het zijn dat andere biologische en 
gedragsmechanismen de associatie beïnvloeden tussen voedingspatronen 
en depressieve symptomen. Dit wordt ondersteund door eerdere studies die 
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impliceren dat oxidatieve stress, hersenplasticiteit en de microbioom-hersen 
relatie andere biologische mechanismen zijn en emotie eten en bewust eten 
gedragsmechanismen zijn die mogelijk onderliggende factoren zijn voor voeding 
en depressieve symptomen. Daarnaast kan het zijn dat de relatie tussen voeding 
en depressieve symptomen meer een reflectie van leefstijl en omgevingsfactoren 
omdat we geen consistent bewijs vinden tussen populaties en etniciteiten.

4. We hebben onderzocht of de relatie tussen voeding en depressieve 
symptomen gelijk was tussen verschillende populaties en etnische groepen. 
Hiervoor hebben we zelf-gerapporteerde depressieve symptomen en deels 
cross-sectionele data gebruikt. Echter, om causale verbanden te leggen zijn er 
meer gerandomiseerde gecontroleerde trials nodig met een lange follow-up 
periode in verschillende populaties die zowel gebruik maken van een klinische 
depressie diagnose alsook de mate van depressieve klachten, met als doel de 
relatie tussen voeding en depressie te ontrafelen.
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heb ik erg genoten en enorm veel geleerd van onze bijeenkomsten. Ik had altijd 
weer nieuwe inspiratie om verder te gaan. Hartelijk dank voor alle tijd die je in 
mij hebt gestopt!

Prof. dr. ir. I.A. Brouwer, beste Ingeborg, ook jou wil ik bedanken voor alle tijd die 
je hebt gestoken in mijn begeleiding! Naast je kritische blik heb je heerlijke droge 
humor die ik heel erg waardeer! Ik heb enorm genoten van onze gesprekken, 
zowel werk gerelateerd als over onze gedeelde passie voor reizen! En niet te 
vergeten de geweldige run door Buenos Aires samen, dat was een hele mooie 
ervaring voor mij. Heel erg bedankt voor alles!
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Leden van mijn promotiecommissie, dr. Anja Lok, prof. dr. Koos Zwinderman, prof. 
dr. Hans Brug, prof. dr. Aartjan Beekman en prof. dr. ir. Marianne Geleijnse, 
hartelijk dank voor het beoordelen van mijn proefschrift en het plaatsnemen in 
mijn promotiecommissie.

Ik dank al mijn MooDFOOD collega’s voor de goede gesprekken en alle 
gezelligheid in de afgelopen jaren. Ook al zagen we elkaar niet heel vaak, ik 
heb me door jullie erg thuis gevoeld in het project en ik had altijd weer nieuwe 
motivatie en inspiratie om verder te gaan na onze bijeenkomsten. Dank jullie 
wel Nadine, Carisha, Deborah, Alessandra, Yuri, Mariska, Miquel, Marco, 
Stefania, Anika en Eric. In het bijzonder: Liset, wat begon als het zijn van collega’s 
is uitgegroeid tot een mooie vriendschap. Wat ben ik blij dat ik alle mooie dingen, 
maar ook alle tegenslagen, in mijn promotie heb kunnen delen met jou! Wat 
vond ik het fijn om naar de VU te komen en over ons project en onze papers 
te praten! Dank je voor je luisterend oor, je goede adviezen, je geduld en de 
gezelligheid! Ik hoop dat we in de toekomst nog veel kunnen samenwerken als 
collega’s! Laura, bij jou kon ik ook altijd met alles terecht en ook wij hebben heel 
veel met elkaar gedeeld de afgelopen jaren, met als hoogtepunt onze trip naar 
Zuid-Afrika! Ondanks dat het congres wat tegenviel hebben we een heerlijke tijd 
gehad. Ik waardeer je enorm als persoon en ik vind het heel mooi om te zien hoe 
rustig je altijd blijft en het geduld dat je hebt. Ook met jou hoop ik in de toekomst 
weer te kunnen samenwerken! Mieke, ik ben je enorm dankbaar hoe je mij hebt 
geholpen in Mallorca toen mijn koffer niet was aangekomen. Wat hebben we 
het altijd gezellig gehad met elkaar! Rachel, ik had gelijk een klik met je en wat 
hebben we samen een mooie tijd gehad in Ijsland. Heel bijzonder om dat met 
elkaar meegemaakt te hebben!

Graag wil ik mijn collega’s op de afdeling bedanken voor alles. Umar, Aydin, 
Anke, Adriëtte, Moniek, Marieke, Puck, Wim en Annemarie wil ik specifiek 
bedanken voor de goede gesprekken en de gezelligheid tussen het harde werken 
door! In het bijzonder: Louise, dank je wel voor alle tijd die je het gestopt in het 
overdragen van de HELIUS voedingsdata, wat heb ik een bewondering voor 
alles wat jij in 4 jaar tijd hebt gedaan. Lieve Elcke, ik kon me aan het begin van 
mijn promotieavontuur geen betere kamergenoten wensen dan jou en Anneloes. 
Gelijk vanaf het eerste moment had ik een bijzondere klik met jou. Je hebt mij 
wegwijs gemaakt op de afdeling en in het hele promotietraject. Daarnaast kon 
ik met alles bij jou terecht en je wist altijd precies wat je moest zeggen om me op 
te beuren. Het gemis was groot nadat je het AMC verliet, maar gelukkig zien we 
elkaar nog steeds. Je bent een heel bijzonder en ontzettend lief persoon, dank 
je wel voor de mooie tijd! Lieve Paulien en Marloes, you guys had some big 
shoes to fill als kamergenoten, maar wat ben ik blij hoe jullie het gat dat Anneloes 
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Dankwoord

en Elcke achterlieten hebben opgevuld. Ik heb het zo gezellig gehad met jullie 
en wat heb ik genoten van al onze wandelingen en gesprekken! Zonder jullie 
had ik het niet gered. Wat heb ik soms geklaagd bij jullie als ik het even niet 
zag zitten. Jullie bleven altijd geduldig en zo ontzettend lief, jullie hebben een 
speciaal plekje in mijn hart. Ik hoop dat we elkaar nog veel blijven zien in de 
toekomst! Henriëtte, bedankt voor al het regelwerk in de afgelopen jaren en Nita, 
ontzettend bedankt voor alle hulp bij de voorbereiding van mijn promotie. Je hebt 
me enorm geholpen! Ook wil ik mijn collega Marja van het RIVM bedanken. Wat 
heb ik je vaak gemaild met vragen over de HELIUS-voeding database en wat 
heb je veel tijd en energie gestoken in het beantwoorden van vragen. Je bleef 
altijd vriendelijk en geduldig en je maakte altijd tijd vrij om mij zo snel mogelijk te 
helpen. Ik ben je hiervoor enorm dankbaar!

Deelnemers van de HELIUS-voeding, InCHIANTI en Whitehall II studie ben ik 
zeer dankbaar. Door hun inzet ben ik in de gelegenheid gesteld om van deze 
waardevolle data gebruik te maken. Zonder deze data was ik niet in staat 
geweest om dit proefschrift te schrijven over dit interessante onderwerp. 

Ik wil de medeauteurs bedanken voor hun samenwerking met mij en voor de 
waardevolle input in alle papers. I would like to thank the international co-authors 
for collaborating with me and for their valuable input in all papers. Jullie hebben 
een hele belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteit van de papers en ik heb 
onze samenwerking altijd als zeer prettig ervaren.

Als laatste wil ik mijn familie en beste vrienden bedanken voor jullie 
onvoorwaardelijke steun. Lieve Evelien, ook bij jou heb ik met enige regelmaat 
de nodige frustraties geuit. Ontzettend bedankt voor al je peptalks, je luisterend 
oor, de goede adviezen en voor alle sportsessies, dat heeft me veel positieve 
energie gegeven! Je bent een heel bijzonder persoon en hebt een heel speciaal 
plekje in mijn hart voor altijd! Lieve Anneloes, wat heb ik ontzettend veel geleerd 
van jou en wat ben ik jou dankbaar voor alle steun, geduld, positiviteit en liefde 
die je mij de afgelopen jaren hebt gegeven! Wat heb ik een mooie vriendschap 
opgebouwd met niet alleen jou, maar ook met Dico, Lotte en Lieke. Jullie zijn 
heel erg belangrijk in mijn leven! Lieve pap, mam, Rutger, Jair en Edna, ondanks 
de nodige tegenslagen bleven jullie altijd in mij geloven en probeerden altijd 
het positieve uit de situatie te halen! Er zijn geen woorden voor hoe dankbaar 
ik jullie ben voor alle liefde en onvoorwaardelijke steun die jullie mij hebben 
gegeven. Zonder jullie had ik deze uitdagende periode nooit tot een succes 
kunnen volbrengen!
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