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Dankwoord d 

Dee hulp van velen is onontbeerlijk geweest voor de totstandkoming van dit proefschrift. 

All deze mensen wil ik hiervoor zeer hartelijk danken! Een aantal sleutelfiguren wil ik 

graagg met name noemen. 

Allereerstt wil ik al die mensen bedanken die een rol speelden bij de aanlevering van de 

benodigdee informatie en materialen die nodig waren om het onderzoek überhaupt uit te 

kunnenn voeren. Allereerst alle kinderartsen die gedetailleerde informatie over hun 

LCHAD-- en MTP-deficiënte patiënten aanleverden. Alle vrouwen die ooit het HELLP-

syndroomm doormaakten en nu nog eens bloed af wilden staan zodat wij een poging 

kondenn ondernemen om de achtergrond van deze afschuwelijke zwangerschaps-

complicatiee te ontrafelen. De dames Schmidt en Bom, moeders van LCHAD-deficiënte 

kinderenn en mijn collegae Saskia Bouma, Hanneke van Santen en Heleen Wiersma, die 

allenn bereid waren om een LCT-belastingstest te ondergaan. En niet te vergeten alle voor 

mijj anonieme vrouwen die een placenta of een embryo ter beschikking stelden van de 

wetenschap,, waardoor het voor ons mogelijk was om ons onderzoek uit te voeren. 

Ronaldd Wanders, promotor, jouw omvangrijke kennis, tomeloze inzet en aanstekelijke 

enthousiasmee voor het metabole vak, maken je zeer bewonderenswaardig! Ik zal de 

brainstormsessiess van jou en Frits, die steeds leidden tot nieuwe onderzoeksideeën, niet 

snell vergeten. Uiteindelijk is niet eens al het onderzoek dat we hebben verricht in dit 

boekjee terecht gekomen. Veel dank voor je begeleiding en de vliegensvlugge correctie 

vann de manuscripten. 

Hugoo Heymans, promotor en opleider kindergeneeskunde, hoe jij steeds weer 

geïntrigeerdd raakt door allerlei medische en maatschappelijke aspecten van ons vak en dit 

vertaaltt naar plannen voor onderzoek of verbetering van de zorg, is erg inspirerend. Veel 

dankk voor je enthousiaste steun en je stimulatie om het onderzoek door te zetten tijdens 

mijnn opleiding tot kinderarts. 

Fritss Wijburg, co-promotor en hoofd afdeling metabole ziekten, als co-assistente kwam ik 

bijj je vragen of je me onderzoek wilde leren doen en uiteindelijk is dit boekje het 

resultaat!! Steeds ben je nauw betrokken geweest bij alle facetten van het onderzoek: van 

dee eerste ideeën voor de verschillende projecten tot het opschrijven en presenteren van 

dee resultaten. Het was heerlijk samenwerken (hoewel jij vast en zeker gek geworden bent 

Dankwoord d 137 7 



vann mijn beroerde gevoel voor taal en jouw time-management mij meer dan eens tot 

wanhoopp dreef). Heel veel dank voor je begeleiding en de bijzondere vriendschap die 

hieruitt is voortgevloeid! 

Ledenn van de promotiecommissie, bedankt voor de vlotte beoordeling van het 

manuscript. . 

Joss Ruiter, research-analist, hoe jij jouw drukke researchwerk combineert met de rol van 

begeleiderr van stuntelende dokters en studenten, Cobas deskundige en powerpoint 

specialist,, is mij een wonder. Heel veel dank voor je al je inspanningen die varieerden van 

basislessenn enzymologie tot pogingen om mij zelfstandig met de Cobas te laten werken 

(bijnaa was het gelukt). Hopelijk vergeef je me dat ik (erg dankbaar) gebruik heb gemaakt 

vann jouw illustraties (in hoofdstuk 1). 

Nadiaa Oey, jouw werk aan de placentae en de embryo's heeft het onderzoek een geheel 

nieuwee wending gegeven. Heel veel dank voor de samenwerking en ik wens je veel 

success met je carrière in de kindergeneeskunde! 

Anderss van Thuijl, bedankt voor de organisatie rond het MTP artikel en de belastingtesten 

mett de zonnebloemolie! 

Collegaee en medewerkers van de klinische metabole ziekten, Thessa Westphal, Bianca 

vann Maldegem, Henk Bakker en Frits Wijburg, dank voor jullie steun en de geschonken 

tijdd tijdens het afgelopen jaar: zonder deze ingrediënten was het manuscript nooit af 

geweestt voor het begin van mijn zwangerschapsverlof! 

Wendyy Oostheim, heerlijk hoe je na de PCR lessen vol verbazing concludeerde dat je met 

dokterss ook kan lachen. 

Michiell van Werkhoven, research-analist, bedankt voor het PCR werk. 

Riess Duran en Hans Waterham, bedankt voor het biochemische en moleculair 

diagnostischee werk, maar vooral ook voor de kritische commentaren op de manuscripten. 

Simonee Denis, dank voor je inspanningen op het gebied van de LC PUFA-synthese, 

jammerr dat het geen eenduidige resultaten opleverde zodat de etiologie van de retinitis 

pigmentosaa vooralsnog een mysterie blijft, 

Maddyy Festen en Marilyn Luberti, heel veel dank voor jullie secretariële ondersteuning. 

Joriss van der Post en Kees Boer, gynaecologen, bedankt voor de vruchtbare 

samenwerking! ! 
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Maaikee Oedekerk, dank voor je inzet en perfectionisme. Het ziet er fantastisch uit! 

Zonderr jou was mijn zwangerschapsverlof een stuk rustelozer geweest! 

All die GMZ-ers waarmee ik tijdens mijn jaar op het lab heb gewerkt, bedankt voor jullie 

hulp,, de gezellige sfeer op het lab, de squashavonden en niet te vergeten de lachsalvo's 

diee klonken als ik weer eens iets onhandigs had gedaan. 

Allee collegae kinderartsen, arts-assistenten, verpleegkundigen, ondersteunend personeel, 

labmedewerkerss en onderzoekers, ik heb het altijd heerlijk gevonden om in het EKZ AMC 

tee werken en ik vertrek dan ook met pijn in mijn hart! Heel veel dank voor jullie 

samenwerking! ! 

Familiee en vrienden bedankt voor jullie aanhoudende belangstelling. En collega-

vriendinnenn Lieve, Flore en Valérie, jullie wisten al dat ik de eindstreep zou halen... 

bedanktt voor de aanmoediging! 

Mijnn ouders, mama en Ton, papa en Hayat, wat heerlijk dat ik steeds mijn eigen weg heb 

mogenn zoeken en dat jullie me daarin altijd hebben gesteund! 

Michèlee en Dick, Lynda en Dennis, Esther en Hein en hun rode duivels, for better and for 

worsee , meer hoef ik jullie toch niet te zeggen? 

Alfons,, mijn maatje, heel veel dank voor de steun waarmee je me sinds onze 

kennismakingg ruim twee jaar geleden door alle veranderingen en drukte in ons leven 

heenn hebt geloodst. Vanaf nu kunnen we meer dan ooit genieten van elkaar en van onze 

Maaike.. Lieve Fons, leven met jou is een feest, iedere dag weer! 
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