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Dankwoord Dankwoord 

Dankwoord Dankwoord 

Vijfjaarr heb ik gewerkt aan het onderzoek dat in dit boekje staat beschreven. Het 

geeftt een mooi gevoel om het nu vast te kunnen houden en te bekijken. Tussen de 

regelss van dit proefschrift staat veel meer dan alleen onderzoek beschreven. Er is in 

dee laatste jaren veel gebeurd en veranderd in mijn leven. Toen ik bijna klaar was 

mett het schrijven aan het manuscript voelde ik hoezeer het werken aan dit 

onderzoekk ook verbonden is met al die ontwikkelingen. Behalve het doen van 

onderzoekk heb ik dan ook persoonlijker dingen gedeeld met de mensen met wie ik 

werkte.. Graag wil ik hier een aantal mensen bedanken. 

Allereerstt mijn promotor: prof. dr HP. Sauerwein. Lieve Hans, ji j vroeg me 

destijdss onderzoek te komen doen in jouw "metabole groep". Ik wilde al langer 

onderzoekk doen op het gebied van voeding en metabolisme. Je was chef tijdens 

mijnn eerste co-schap interne geneeskunde, en ik liep bij jou het leerzaamste 

co-schapp van alle. We hadden ook plezier met elkaar. Ik begon met een tijdelijk 

onderzoekk naar vet in TPN, en na mijn artsexamen begon ik aan mijn eigen 

onderzoeksproject.. Tijdens het eerste skiuitje dat je organiseerde voor de metabole 

groep,, terwijl je in de skilift bijkwam van de zoveelste helling "in schuss", bedacht 

jee het onderwerp voor het onderzoek waarmee ik een week later zou beginnen: NO 

enn glucoseproductie. Deze situatie is eigenlijk kenmerkend voor je. Je wil t plezier 

enn warmte in de groep, èn iets bijzonders en leuks doen. Skiën, met de hele groep. 

Ondertussenn ontwikkel je op grote hoogte ideeën en wetenschappelijke inzichten, 

diee je vervolgens met ons deelt. Het moet tintelen, en dat doet het dan ook altijd bij 

jee in de buurt. Al ben je nu ietsje rustiger geworden, niemand houdt je bij in 

geestdrift,, geniale brainwaves, kennis en overzicht. Je bent behalve promotor ook 

pro-motor.. Gelukkig ben je op de ski's nog net wèl bij te houden. 

Alss leider van de groep ben je ook een soort paterfamilias. Je vindt het leuk om de 

mensenn met wie je werkt echt te leren kennen en je weet dan ook wat een ieder 

bezighoudt.. Je investeert in dat contact, en ook daarin ben je uniek. Als je zo met 

elkaarr omgaat dan is de onderzoeksgroep niet alleen maar werk, maar ook een 

soortt thuisbasis. Het afronden van mijn onderzoek betekent ook dat ik geen lid 

meerr zal zijn van de groep, en dat geeft me een onwerkelijk gevoel. Ik hoop dat ik 

inn de toekomst ruimte zal vinden om weer onderzoek te gaan doen. Nu je meer en 

meerr "kindernist" wordt, hoop ik dat we eens weer samen zullen werken. Behalve 
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eenn werkrelatie hebben ji j en ik in de loop der jaren ook een hele intense 

vriendschapp opgebouwd, waarin we met elkaar lief en leed hebben gedeeld. We 

hebbenn het vaak over de waarde van vriendschap gehad en nu kan ik niet goed 

omschrijvenn wat je vriendschap voor me betekent. Je bent een uniek mens en mij 

dierbaar. . 

Mij nn co-promotores: prof. dr JA. Romijn, en dr ir M.T. Ackermans, 

Bestee Hans, dank je wel voor je immer stimulerende inbreng, al je waardevolle 

correctiess en aanwijzingen, en je "top!!!! " e-mailtjes als je het top vond. Jij en 

Hanss vormen een mooi duo, beiden denkend en sprekend in superlatieven. Het gaf 

mijj  altijd weer zin om aan het werk te gaan na de "meta-besprekingen" waar je bij 

was.. Dank je wel voor het co-promotor zijn, en voor al je belangrijke bijdragen aan 

ditt proefschrift. 

Bestee Mariétte, wat leuk dat je mijn tweede co-promotor bent. Dit proefschrift zou 

niett hebben bestaan zonder al jouw inzet om de metingen uitvoerbaar te maken die 

voorr dit onderzoek nodig waren. Hoogstanden in "isotopenwereld", onder jouw 

leidingg en die van Erik. Veel van dat werk speelde zich af, buiten mijn 

gezichtsveld,, bij julli e in het laboratorium. Ronkende machines, rijtjes buisjes, en 

"kolommen""  waarbinnen isotopen van elkaar onderscheiden werden. Niet te 

snappenn voor een dokter, maar ji j kon het zo uitleggen dat we het wèl snapten, 

zelfss MIDA , en dat nog in combinatie met Hellerstein's glucuronaat. Je hebt altijd 

plezierr om de superlatieven van de beide "Hansen", maar je behoudt je eigen ritme 

enn je eigen nuchtere kijk op de dingen. Dank je wel voor de goeie, leuke en 

leerzamee samenwerking. 

Anderee direct betrokkenen bij het onderzoek: drs E. Endert. Beste Erik, zonder jou, 

alss hoofd van het "Endolab", geen STabiele Isotopen Lab, en geen hoogstanden in 

isotopenwereld,, waarvan mijn onderzoek afhankelijk was. Het was altijd leuk om 

contactt met je te hebben, en ik dank je voor je bijdrage aan mijn onderzoek. 

Drr A.F. Meijer. Beste Fred, ik was net begonnen met mijn onderzoek toen ik bij 

jouu op het lab kwam werken. Hans1 concept dat NO de regulator zou zijn van de 

suikervormingg in de lever was nieuw. We zouden eerst onderzoeken of we dit bij 

lossee levercellen konden bevestigen, alvorens de stap te zetten naar de mens. Alles 

wass nieuw voor mij. Ik wist niet eens meer wat een "mM" was. Ik heb met 

ontzettendd veel plezier bijna een jaar onderzoek gedaan in je lab, en veel van je 
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geleerd.. Het is even wennen om als dokter in een laboratorium te werken, maar het 

resultaat,, hoofdstuk 2, is mooi. Een mens is helaas geen rat, zoals blijkt uit 

hoofdstukk 3. Dank je wel voor je bijdrage aan het eerste deel van mijn 

promotieonderzoek,, voor je vermogen om biochemische doolhoven uit te leggen, 

voorr je interesse in mijn wel en wee, en je bijdrage aan de rest van het onderzoek 

alss essentieel lid van de metabole groep. 

Georgee van Woerkom. Lieve György, met jou als analist deed ik mijn proeven op 

hett lab bij Fred. We vonden elkaar aardig en hadden snel persoonlijk contact, bij de 

potjess met hepatocyten, de "recepten" voor de buffers en metingen, en de muziek 

natuurlijk.. We hielden contact, later per e-mail, en hebben een bijzondere 

vriendschapp opgebouwd. Dank je wel voor je vriendschap en je wijsheid. 

Groepsleden:: allereerst Alberto Pereira Arias, Jesse de Metz, Huynh van Thiên, en 

Hazraa Moeniralam: medeauteurs in onze respectievelijke proefschriften. 

Lievee Alberto, dank je wel voor de samenwerking die leidde tot hoofdstuk 8. Als 

dee gezonde controles zijn geanalyseerd wordt het helemaal mooi! We hebben met 

plezierr samengewerkt toen je nog "onder ons" was. Het ga je goed in Leiden. 

Lievee Jesse, hoofdstuk 5 is het eerste deel van jouw promotieonderzoek geweest, 

enn het was een plezier om je daarbij te kunnen helpen. Je hebt me ondertussen 

enormm ingehaald. Ik mis het plezier en de meligheid die je inbracht in de groep, 

samenn met Peter Bisschop. Jullie weergaloze imitatie van Hans en Hans op het 

feestt van Hans Sauerwein blijf t onvergetelijk. Dank je wel voor het maatje zijn in 

dee groep en leuk datje nu ook in mijn boekje staat. 

Dearr Dr Thiên, thank you very much for all your help when Prof. Hans and I were 

inn Vietnam in 1996. We now share an article together which is mostly based on 

yourr later work. Thank you for all, and I look forward to seeing you again soon. 

Bestee Hazra, de ervaring met de hondenproeven was uniek. Mede dankzij Ties van 

dee Berg, Cees Verlaan en Marlous Klein liep het allemaal op rolletjes. Dank je wel 

voorr de samenwerking. 

Peterr Bisschop, Anne van Kempen, Mare van der Valk, Vincent Geukers, en 

Noortjee Corssmit. Lieve Peter, Anne, Mare: dank julli e wel voor het plezier dat in 

dee groep leeft dankzij jullie, voor de geweldige skiweken (met onmisbare Tom(ba)) 

enn julli e bereidheid te helpen waar nodig. Het thuisgevoel heeft veel met julli e (en 

Jesse'ss en Alberto's) aanwezigheid te maken gehad. Lieve Vincent, je bent in een 

geweldigee groep terecht gekomen. Ik wens julli e veel succes met het afronden van 
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julli ee onderzoek. Beste Noortje, voorbij "dr", veel succes met je NWO fellowship! 

Ann Ruiter en Mignonne Fakkel. Beste An en Mignonne, dank julli e wel voor al 

julli ee werk om uit al die monsters getallen te toveren, en voor de altijd aangename 

samenwerking.. Bij deze ook veel dank aan julli e collega's op het endolab die de 

hormoonbepalingenn deden. 

Drr N.G.G.M. Abeling. Beste Nico, dank je wel voor je hulp en inspanning bij de 

L-NMM AA bepaling, en via jou dank ik hierbij ook de medewerkers van het lab-

GMZ,, die de aminozuren en lactaatmonsters bepaalden. 

Mij nn proefpersonen: zonder jullie/u geen proeven, geen proefschrift, en ook geen 

plezierr tijdens de proeven. Heel veel dank voor jullie/uw essentiële bijdrage! 

Prof.drr H.S.A. Heymans, mijn opleider: beste Hugo, allereerst wil ik je danken 

voorr je vertrouwen in mij als AG1KO, en voor je steun toen ik het AGIKO-zijn me 

eenn jaar geleden even teveel werd. Ik heb de ruimte van je gekregen om af te 

makenn wat echt af moest waarna ik in juli jl . met hersteld gemoed en vertrouwen 

inn mijzelf, mijn opleiding weer kon voortzetten. Het is een geweldige ervaring om 

doorr jouw enthousiasme voor het vak aangestoken te worden. Ik wist al dat 

kindergeneeskundee het mooiste vak was, maar als je jou ziet weet je het helemaal 

zeker.. Je vermogen om je "donderdagochtend-onderwijs" te verrijken met humor 

enn kennis -waar we allemaal niet van terug hebben- is uniek. Het is een voorrecht 

omm door je opgeleid te worden. 

Mij nn ouders: lieve mama, ik weet nog datje me eens vroeg of ik je uit wilde leggen 

waarr ik nu precies onderzoek naar deed. Ik vond het een ontroerende vraag; je 

realiseerdee je dat je eigenlijk niet meer kon volgen waar je kind mee bezig was, 

maarr je wilde het wel weten. Ik geloof dat ik je toch nooit echt antwoord heb 

gegeven,, en het spijt me dat dit proefschrift ook niet veel verheldering zal bieden. 

Misschienn is het ook niet zo belangrijk. Jij kent me het langste van iedereen, hebt 

mee de keuzes zien maken die hiertoe leidden. Dank je wel datje erbij was. 

Lievee papa, wat jammer dat je er niet meer bij bent om mijn promotie mee te 

maken.. Je zou vast apetrots zijn geweest. Je weet wel: « six pieds sous terre, Jojo, 

tuu n'es pas mort » (Jacques Brei, Jojo). 

Mij nn broer Bas: lieve Bas, je zus krijgt weer een beetje meer tijd voor je. 
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Mij nn collega-kinderartsen in opleiding: als je er 's avonds nog van alles erbij doet 

(o.a.. onderzoek), dan is het heerlijk als je overdag met plezier en zulke leuke 

collega'ss werkt. Als je even niet meer met plezier werkt, is het heerlijk als er 

collega'ss zijn die dat opvalt, en die er voor je zijn. Als je ineens in de stress schiet 

omdatt je bang bent dat je dit boekje niet op tijd af zult krijgen, dan is het heerlijk 

alss je even vrij krijgt. Dank aan allen, en in het bijzonder aan Anne Mieke 

Achterhuis,, Natasha van Eykelenburg, Aline Sprikkelman, Saskia de Pont, Trijn 

Israels,, Karin Fijn van Draat, Mariken Gruppen, Karolien Olie, Saskia de Jongh, 

Vincentt Geukers, Merlijn van den Berg, en natuurlijk de "Young Einsteins". 

Lievee Merlijn, wat leuk om samen ons promotiefeest te gaan geven! 

Mij nn collega-bestuurders: de JA-NVK. en het hoofdbestuur van de LVAG, in het 

bijzonder:: Karine van Scherpenzeel, Nico Beuk en Jan van den Brande. Tussen de 

regelss van dit proefschrift staan erg veel bestuurlijke noten, omdat die nu eenmaal 

mett mijn leven verweven zijn geraakt, en daar plezier veroorzaken. We zijn er 

samenn nauw bij betrokken en ik dank julli e voor alle energie die ik met julli e deel. 

Mij nn lieve vrienden: in het bijzonder Graziella, Karen en Freek, Corinne en Jeroen, 

Aïdaa en Bart, Christel en Occo, Cor van der Wijk, Peter Burgers, Jan Geurtz, 

Saskiaa en Pieter, Martien Repko, Waldi en Clara, en Geert Smits. Ik heb julli e erg 

verwaarloosd,, en het spijt me dat de oorzaak een boekje is waar julli e misschien 

geenn touw aan vast kunnen knopen. Ik dank julli e voor julli e trouw tijdens mijn 

barree tijden, en ik kijk ernaar uit weer meer tijd voor julli e te hebben. Ma toute 

bellee Graziella, je suis heureuse de te connaïtre. Ton amitié m'emporte tant de 

beauté.. J'espère bientöt avoir plus de temps pour qu'on en partage après ces 

dernierss mois maigres. 

Mij nn paranimfen: Gerrit Jan Weverling en Karine van Scherpenzeel. Lieve Gerrit 

Jan,, onmisbaar bij de statistiek, dank je voor al je hulp, onze mooie gesprekken, en 

hett plezier als ik bij je langs kwam. Lieve Karine, onmisbaar maatje in de LVAG, 

enn lieve vriendin. Geweldig dat julli e me komen bijstaan als ik straks "op" moet! 

Dankk julli e wel voor de hulp bij de voorbereidingen. 

Lievee Peter, lieve schat, Johan Cruijff zei eens: "vaak hebt iets in het leven 

waarschijnlijkk een noodzaak". Grote liefde maakt grote indruk. 
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