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Hyperdepiepp hoera! 

Dankzijj  de inspanning en het enthousiasme van veel, heel veel mensen is dit proefschrift tot 

standd gekomen. All e patiënten, hun ouders en hun behandelaars dank ik hartelijk voor hun 

medewerkingg aan het onderzoek. Jullie bijdrage was onmisbaar. 

Eenn aantal mensen wil ik met name noemen. 

Dr .. Tom Vulsma, mijn co-promotor. Beste Tom, je bent dokter en wetenschapper in hart 

enn klieren. Jouw kennis en enthousiasme leveren steeds weer nieuwe onderzoeksideeën (en 

patiënten)) op. Door de zorgvuldigheid waarmee je het weergeven van onderzoeksresultaten 

benadert,, werd het wachten op en het verwerken van je commentaar iedere versie opnieuw 

eenn enerverende periode. Je toewijding aan patiënten en inzet voor de afdeling en het team 

werkenn enorm motiverend. Dank voor je inspiratie die de basis is geweest voor dit proefschrift. 

Dankk ook voor de vrijheid en het vertrouwen dat je me hebt gegeven bij het opzetten en 

uitvoerenn van het onderzoek. 

Prof.. Dr. Jan de Vijlder , mijn promotor. Beste Jan, tijdens onze eerste researchbesprekingen 

gavenn jij en Tom aann dat de 'Nederlandse screening op congenitale hypothyreoidie geëvalueerd 

moestt worden'. Samen besloten we het onderzoeksvoorstel te schrijven en financiering te 

zoeken.. Jouw inzet en enthousiasme zijn enorm belangrijk geweest bij de uitvoering en om, 

ondankss de tegenslagen onderweg, de moed er in te houden. Mede dankzij jou ben ik blijven 

gelovenn in het project. Ik ben je hier erg dankbaar voor. Hoewel er legio boeken en websites 

zijnn met schildklierwijsheden, was het altijd erg fijn je in persoon te kunnen raadplegen. We 

missenn je vrolijkheid en enthousiasme op de afdeling, nu je met emeritaat bent. 

Ookk julli e partners, Elisabeth Vulsma en Corri e de Vijlder , ben ik veel dank verschuldigd. 

Bestee Elisabeth en Corrie, dank voor julli e begrip voor de tijd en energie die julli e echtgenoten 

inn dit proefschrift hebben gestoken. 

Prof.. Dr. Raoul Hennekam. Beste Raoul, ik waardeer het dat je telkens weer tijd vond in je 

overvollee schema om met mij de foto's van patiënten te beoordelen. Door je enthousiasme en 

enormee kennis, en door de interesse en waardering die je steeds voor anderen tentoonspreidt 

weett je mensen enorm te stimuleren. Ik vind het een eer dat ik met dè Professor Hennekam 

hebb mogen werken. Ik hoop dat we in de nabije toekomst het onderzoek nog verder kunnen 

uitwerken. . 

Dr.. Barto Otten. Beste Barto, tijdens mijn studie was het mede door jou dat ik enthousiast 

werdd over het vak kinderendocrinologie. Je hebt me aangemoedigd (in meest letterlijke zin 

doorr me voor te dragen voor de aanmoedigingsprijs bij de KUN) om in onderzoek verder 

tee gaan en me eind 1998 in contact gebracht met Tom en Jan. Ik ben je hier nog steeds erg 

dankbaarr voor! Ik ben er trots op dat je in de manuscriptcommissie zit. 

Ookk wil ik jou samen met Dr. Maarten Jansen, hartelijk danken voor julli e onmisbare 

inspanningenn bij de opzet van het evaluatieonderzoek. 



Prof.. Dr . J. Rovet. I am very honoured and grateful that you have been willin g to judge my 

thesiss and I admire the work that you have done in the held of congenital hypothyroidism. 

Ookk de overige leden van de promotiecommissie, Prof. Dr. H.S.A. Heymans, Dr. G. 

Loeber,, en Prof. Dr. W.M , Wiersinga dank ik voor hun inspanningen om het proefschrift 

tee beoordelen. 

Paull  van Trotsenburg. Beste doctor (!) Paul. Dank voor de afgelopen 7 jaar, waarin je altijd 

bereidd was om over patiënten en onderzoek te overleggen, en voor je immer to the point uitleg 

vann kinderendocrinologische problemen. Onze endobesprekingen gingen altijd vergezeld 

vann de nodige humor (met na afloop strumazolletje?). Ik vind het bijzonder dat we eikaars 

paranimff  waren cq. zijn. Veel succes in je carrière! 

Brendaa Wiedijk . Beste Brenda, jij was het die in het begin zei "ik ben zo benieuwd hoe het 

mett de patiënten op volwassen leeftijd gaat". Deze opmerking hebben we ter harte genomen 

enn er is een prachtig onderzoek uit voortgekomen. 

Medee door jouw inspanning hebben zo vele patiënten aan het onderzoek deelgenomen. Je 

wistt de drukke agenda voor de onderzoekspatiënten op magische wijze te beheren. Door je 

jarenlangee ervaring op onze afdeling en inzet voor de patiëntenzorg, ben je een steunpunt 

voorr al onze patiënten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze allemaal erg blij zijn te horen 

datt na mijn vertrek, 'Brenda in ieder geval blijft' . 

Ikk ben je erg dankbaar voor de hulp bij het verzamelen van alle gegevens (tenminste 1 van 

onss weet het patiëntennummer of geboortejaar uit zijn hoofd). Brenda, SUPER bedankt. 

Liesbethh van der  Sluijs Veer. Beste Liesbeth, wat was (en ben) ik blij dat jij de plotseling 

ontstanee vacature kwam invullen toen het onderzoek net was gestart. 

Jouww vriendelijke open houding heeft menig onderzoekspatiënt op zijn gemak gesteld en 

iss daarmee, tezamen met je flexibilitei t een belangrijke voorwaarde geweest voor het goed 

lopenn van het project. Ik verheug me erop de data van het onderzoek samen verder uit te 

werken.. Dank ook dat je mijn paranimf wil t zijn en daarna, op naar jouw promotie, die ik in 

allee vertrouwen tegemoet zie! 

Joséé Willemsen. Beste José, dank dat je altijd bereid bent om te helpen, met brieven, 

vindenn van adressen, opsnorren van artikelen, enzovoorts. Je hulp bij het opsporen van 

dee behandelaars, vooral van het 1981-82 cohort, om vervolgens de patiënten te kunnen 

uitnodigenn voor het onderzoek, was meesterlijk. Mersibokoe. 

Riaa Nijhuis-van der  Sanden. Beste Ria, je bent actief en enthousiast betrokken geweest bij 

dee motoriektesten en de interpretatie van de resultaten. Je weet steeds op verrassende wijze 

dee testresultaten om te zetten naar de implicaties voor de klinische praktijk. Dank voor je 

hulp! ! 

Libb ee Kooistra. Beste Libbe, op jouw eerste onderzoek bij het 1981-82 cohort is het 

Effectevaluatiee onderzoek afgestemd. Het wTas erg leuk en inspirerend om met je samen te 

werken.. Ie beschikt over een aanstekelijk optimisme, erg handig voor mijn recidiverende 

artikelstress.. Ik vind het erg leuk dat je erbij bent de 2T, 



n jnkuuord d 

Dee medewerkers van het Laboratorium Kinderendocrinologie, Carrie , Janine, Truus, 
Remco,, Annamarie, Gijs, Jiska, Maarten en alle studenten. Jullie zijn altijd bereid mee te 

denkenn over klinische problemen, en ondersteuning te bieden om met behulp van aanvullend 

onderzoekk het probleem beter in kaart te brengen. Dit is onmisbaar voor goede patiëntenzorg 

enn onderzoek. Dank julli e wel hiervoor en natuurlijk ook voor de gezelligheid. 

Prof.. Dr. W.M . Wiersinga, Prof. Dr. E. Fliers, en Dr. E. Endert en de medewerkers van de 
afdelingg Intern e Geneeskunde Endocrinologie en het Laboratoriu m Endocrinologie, 
dankk voor de goede samenwerking en voor de leerzame besprekingen. 

Bobb Last en Marth a Grootenhuis, dank ik hartelijk voor de 'psychologische' ondersteuning, 

zowell  van mij, als van de onderzoeksresultaten en artikelen. 

Dee afdeling nucleaire geneeskunde, Prof. Dr. B. van Eck-Smit en H. Verberne, dank ik 

hartelijkk voor de medewerking aan het botmineraaldichtheidsonderzoek bij CH patiënten. 

Bestee Hein, veel succes met het afronden van je proefschrift. 

Carenn 1,anting en Paul Verkerk van TNO, Kwaliteit van Leven, met behulp van julli e inzet 

hebbenn we de onderzoeksgegevens kunnen completeren. Hartelijk dank daarvoor! 

Gedurendee ruim 2 jaar hebben de medewerkers van de Regionale Entadministratie s 
zichh enorm ingezet om ons, zonder vertraging, alle 772 faxen te sturen. Dank voor julli e 

betrokkenheidd bij het onderzoek! 

Hanss Merks, hartelijk dank voor je hulp bij de opzet, het database beheer en het opschrijven 

vann de resultaten van het dysmorfle onderzoek, waarbij ik telkens mocht putten uit jouw 

uitgebreidee ervaring met je eigen onderzoek. Momenteel ben je met HET artikel bezig. 

Veell  succes. Koos Zwinderman en Heleen Stam, dank voor julli e significante hulp bij de 

statistischee analyses. Rick van Rij n en Anne Smets, dank voor het maken van de echo's van 

dee schildklier bij onze onderzoekspatiënten. Bert Smit en Arn o van Heijst dank voor julli e 

bijdragee bij het verzamelen van de patiëntengegevens. Chri s Bor  (eindelijk een hoofdstuk 

zonderr tabellen) en Sebastiaan de Beer, dank voor julli e hulp bij de lay-out en de omslag. 

Dee bestuursleden en leden van de Stichting Schild wil ik danken voor de prettige 

samenwerking,, julli e nimmer aflatende interesse in het onderzoek en julli e inzet om (ouders 

van)) patiënten goed en zorgvuldig voor te lichten. 

Dee medewerkers van de poliklinie k kindergeneeskunde, vooral Yvonne Simoi, het was 

altijdd fijn met julli e samen te werken. 

Dee nog niet genoemde (oud-)medewerkers van het endoteam, Bert, David, Hanneke, José, 
Nitash,, Pien, Jeannette, Susanne en Lyda, en ook Irene, Heval en Astri d dank ik voor de 

velee leerzame en gezellige momenten. 



Lievee vrienden, dank voor alle gezellige, goede momenten en in het bijzonder voor julli e 

begripp als mijn laptop weer een prominente plaats in het vakantiehuisje innam. Jullie horen 

ookk bij het thuisfront (zie laatste stelling). 

Lievee pap en mam, ik weet me altijd en overal door julli e gesteund. Dank voor julli e liefde, 

julli ee warmte, voor alles! Ik houd zielsveel van julli e en hoop dat we nog lang bij elkaar zijn. 

Lievee pa en ma Matthijsse, dank voor julli e steun in de afgelopen jaren. 

Lievee Elles, mij n grote zus, Ronald, Joska en Vere. jammer dat we zo ver van elkaar wonen, 

ikk hoop dat dat nog eens verandert in de toekomst. 

Lievee René, lieve Petr. 
René,, je hebt je vaak afgevraagd wat hier zou komen te staan, ik ook. Het moest simpel en 

tochh eenvoudig (RM) zijn....dat blijf t lastig. Jouw gepassioneerde levenshouding maakt ons 

levenn heerlijk dynamisch. Je grenzeloze vertrouwen in mij heeft dit proefschrift gevormd. 

Dankbaarr ben ik voor onze liefde, heerlijke humor, voor ons thuis en voor onze kleine, grote 

Petr.. Lieve Petr, wat geniet ik van je, iedere dag opnieuw. 

Julliee laten me beiden zien dat de meeste dingen ook vanuit een ander perspectief gezien 

kunnenn worden, zij het dan met een verschil in complexiteit van de wijze waarop, danwei 

mijnn interpretatie daarvan ©. Tijd om af te ronden, maar niet na de belangrijkste take (me) 

homee message: ik heb julli e lief, het liefst! 






