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DANKWOORD D 

Velee mensen hebben, op vele verschillende manieren, een bijdrage geleverd aan het in 

ditt proefschrift beschreven onderzoek en de totstandkoming van het proefschrift. En wanneer 

datt proces een langere tijd bestrijkt, en plaatsvindt op verschillende continenten is het niet 

eenvoudigg om iedereen in de juiste volgorde te bedanken. Allereerst dus maar een 'en 

iedereenn die ik vergeten ben te noemen'. 

Laatt ik beginnen bij mijn promotoren en begeleiders: Prof JA Kusin, Prof WHP 

Schreurs,, Dr S de Pee en Dr MW Bloem. Beste Jane, de cirkel is rond. Jij stond voor mij aan 

dee wieg van dit werk. Na jaren van omzwervingen en schaarse ontmoetingen, ben je 

uiteindelijkk onder de indruk geraakt van mijn 'determination to do it' zoals je het zelf 

betitelde.. Ik ben heel blij dat ik dan toch nog bij jou kan promoveren, al ben ik dan toch niet 

jee laatste promovendus! Beste Wil, dank je voor je geduld en diplomatie, en je opbeurende 

woorden.. De rust die ji j altijd uitstraalt en je eeuwige optimisme hebben me veel steun 

gegevenn en zullen me bijblijven als een voorbeeld van een goede levenshouding. Beste 

Saskia,, niet alleen heb ik erg veel van je geleerd, maar het was ook altijd erg gezellig om met 

jee te werken. De snelheid waarmee ji j altijd weer je adviezen en raadgevingen terugmailde 

heeftt in belangrijke mate bijgedragen aan de snelheid waarmee ik uiteindelijk het boek kon 

afschrijven.. Je commentaar was altijd zeer to the point en duidelijk. Beste Martin, hartelijk 

dankk voor je betrokkenheid en het vertrouwen dat je in me toonde. De volhardendheid 

waarmeee ji j e-mails niet beantwoordt was in het begin wel even wennen, maar daardoor kan 

ikk me de paar keer dat je wel reageerde nog heel goed herinneren ("Dama, je hebt 

puberteitsdata!").. Ik heb erg veel van je geleerd, zowel dingen die direct met het werk te 

makenn hadden als ook veel algemene zaken. Je geloof in mij heeft me, zeker in het begin, 

vaakk op de been gehouden. 

Thee research would not have been possible without the support of the Government, or 

withoutt the cooperation of the schools, students and parents. I extent my appreciation and 

gratitudee to the Ministry of Health of the Republic of Indonesia at Central and Provincial 

level.. In particular, to Kanwil P&K, Kanwil Depag, and Dinas Kesehatan (khususnya Ibu Ine 

dann Ibu Yun, serta Bapak Sismawadi, yang bertiga membuka jalan). Rasa terima kasih yang 

takk terhingga saya sampaikan kepada seluruh murid, dan orang tua mereka, dari 34 sekolah 

yangg ikutserta dalam penelitian beserta Bapak/Ibu Kepala Sekolah/Kyai/Nyai dan seluruh 

stafnya,, khususnya pada 24 sekolah yang terlibat dalam studi intervensi suplemen. Semoga 

kegiatann ini mempunyai dampak yang positif pada sekolah dan pada kehidupan dan kesehatan 

adik2. . 

Equallyy indispensible were the field workers, of whom there have been too many to 
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mentionn everyone personally. However, among those who were part of the team for a long 

timee and/or played an important role were Widoz, Erna, Faridah, Galuh, Ghozali, Luluk, 

Hanik,, Waroh, Wawan, Itis, Zainab, Imam, Heri, Arif , Doni, A'an, Endang, NurQ, Hesti. In 

particular,, I am grateful to Endang and Faridah, who struggled for months in Surabaya, 

Jakartaa and Bogor to make sure the serum samples were stored correctly. It was a great joy to 

workk together with you and see you turn into a good and skilled team. I wish you all a bright 

future!!  Sudah waktunya kita mengadakan reuni! 

Theree are no data unless they are in the computer; many thanks to Mbak Eha, Atmi, 

Pudjii  and "Oepay" (Soegeng Afriyanto) for making sure they got there in time. Also, blood 

sampless need analyzing to have a meaning. For this, I like to thank Dr. Susilowati Herman, 

Jokoo Pambudi MPH and Ms Yetty Yuniar from the Nutrition Research and Development 

Centree in Bogor. 

Drr Sri Umijati and Dr Anas Mahfudz, you have been a great help and support in the 

firstt year. Mbak Umi, thank you for encouraging me to collect the puberty data from the start! 

"Myy students": Anne, it was a delight to have you around at a time when I most 

neededd a friend to discuss 'anything'. And Subway doesn't taste half as good without you. 

Nicolettee en Janine, bedankt voor julli e hulp bij het verwerken van vele questionnaires en bij 

dee antropometrie en succes in julli e carrière. Sahabat-sahabat dari Fatayat NU, terima kasih 

untukk membuka pintu ke pondok pesantren dan kerjasama yang baik. 

Dearr (ex)colleagues at HKI in Jakarta, you made my short visits in Jakarta go so fast! 

Thankk you for making me feel a 'teman sekantor' even though we met too seldomly. 

Especiallyy to Mayang, Evi, Siti and Atmi, it's been good working together with you, thank 

youu for being such good colleagues and friends. The four of you have run the diet intervention 

soo well, which gave me the opportunity to focus on the field work in Surabaya - and my 

pregnancy.... Azrul, thank's for your invaluable support with finance and computers - and for 

aa couple of painful but effective massages. Wiwiek, thank you for your assistance in finding 

additionall  literature. Regina and Roy, you were mostly invisible behind the screens, but 

pullingg strings when needed. Your help and support is gratefully acknowledged. 

Furthermore,, I am happy to have had the opportunity to have met and worked with a 

numberr of experts in different fields. I would like to thank Dr Muhilal for his role in the 

projectt and for giving it its name. And for holding a littl e baby so his mother could have 

breakfastt in peace, at the IVACG meeting in Cairo. Ray Yip, thank you for taking the time to 

showw me the Hemocue and to go over the manuscript of my first article. I have very much 

appreciatedd the help from Jonathan Gorstein, for introducing me to the world of statistics and 

fromm Abdul Hye, for teaching me the logistics of a field trial. Toni Pangcu, you were always 

readyy to help solve a variety of problems in Madura, and to be a go-between: explaining 

Maduraa to me and me to Madura. 
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Hett is niet mogelijk om een proefschrift te schrijven zonder de steun van vrienden en 

familie.. Lieve Christine, niet alleen vond mijn zoon een beste vriend maar ik vond ook een 

helee goede vriendin! Dank je wel voor al je hulp en steun in de laatste maanden van deze 

'zwangerschap',, en vooral voor je creatieve input voor het kaft. Beste Bas, veel dank voor je 

ondersteuningg in allerlei vorm: het bijspijkeren van mijn conditie, het aanhoren van mijn wel-

en-weee en de kritische kanttekeningen die je steeds weer wist te plaatsen en waardoor ik 

bepaaldee dingen weer een stuk duidelijker op papier heb kunnen zetten. Voor de rest hebben 

wee het er niet meer over! 

Mij nn Nimfen, Maud en Alida, julli e hulp heeft bijzonder stress-reducerend gewerkt. 

Lievee Maud, mijn "zus", fijn dat je dit voor me wilde doen; je bent er echt geleerd genoeg 

voor!!  Lieve Alida, hartelijk bedankt voor het overnemen van het project tijdens mijn verlof. 

'Ja,, toen ze eindelijk uit de kamer kwam, deed ze het wel heel goed'. En laten we vooral 

partnerss in nutrition blijven! 

Lievee Rob en Ria, julli e taak is volbracht. Ouders zijn als een boog die hun kinderen 

alss pijlen afschieten en ze alleen richting en snelheid mee kunnen geven. Ik ben heel dankbaar 

voorr zowel de richting als de snelheid. Het doet erg veel pijn dat Rob dit niet meer mee mocht 

maken,, maar het afgelopen jaar was een waardevolle tijd, Ria. Dankjewel! 

Lievee Mark, eigenlijk had ji j als eerste genoemd moeten worden, chronologisch 

gezien.. Het was jouw losse opmerking dat 'als je onderzoek gaat doen, je net zo goed kunt 

gaann promoveren' die me hier heeft gebracht. 

Ibuu Pademi, matur nuwun ingkang sangat atas kesabaran dan ketabahan karena saya 

terlaluu jarang menjenguk sehingga Ibu harus merasakan rasa kangen yang amat sangat 

terhadapp cucu tercinta. 

Lievee Eko, zonder jouw voortdurende steun had ik dit niet kunnen doen. Je oneindige 

geduldd en de inspiratie die ji j blijf t geven hebben me mede de kracht gegeven om deze taak af 

tee ronden. Vooral het feit dat ik dit in het Nederlands kan schrijven is me heel veel waard. 

Lievee Farid, je hele leven ben ik met mijn boek bezig geweest. Nu is het af, mede 

dankzijj  jou! Als ik het even niet meer zag zitten, dan was ji j er met je vrolijke lach, je stoute 

blikk en je lieve kusjes om me alles weer in het juiste perspectief te laten zien. 
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