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Hierbij wil ik graag iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan dit proefschrift en wil 

ik graag het woord richten tot een aantal mensen in het bijzonder.

In de eerste instantie wil ik graag alle ouders en kinderen bedanken die mee hebben 

gedaan aan de verschillende onderzoeken, met name voor de tijd die zij hebben genomen 

om de vragenlijsten in te vullen en/of om ’s ochtends vroeg, soms in het weekend, of 

’s avonds laat naar het AMC te komen voor het MRI of echo onderzoek. Zonder de 

hulp van al deze ouders en kinderen had ik een aantal onderzoeken onmogelijk kunnen 

uitvoeren. 

Daarnaast wil ik graag degenen bedanken met wie ik in de afgelopen jaren intensief heb 

samengewerkt.

Mijn co-promotor, dr. C.J. Fijnvandraat, beste Karin, dankzij jouw aanstekelijke 

enthousiasme, support en plannen voor nieuwe onderzoeken ligt hiervoor je het 

resultaat. Jouw heldere en kritische commentaar op de manuscripten had regelmatig 

als gevolg dat ik mijn stukken weer kon gaan herschrijven, maar ze werden er altijd een 

stuk beter van! Bovendien kwam jouw epidemiologische kennis vaak zeer goed te pas. 

Buiten het werken was er ook tijd voor ontspanning, zoals tijdens ons congrestripje naar 

San Francisco. Naast het presenteren van onderzoek en het bijwonen van lectures vond 

ik het ook erg leuk om samen te fietsen over de Golden Gate bridge, te hangen aan de 

Cable Car en cocktails te drinken bij een stunning view. Ik heb in de afgelopen jaren veel 

van je geleerd. Hopelijk mag ik in de toekomst nog vaak met jou samenwerken en wie 

weet congressen bezoeken! 

Mijn promotoren, Prof. Dr. T.W. Kuijpers en Prof. Dr. M. Offringa, beste Taco en Martin, 

veel dank voor de goede begeleiding, de prettige samenwerking, de handige tips en de 

leerzame bijeenkomsten. 

De leden van mijn promotiecommissie: Special thanks to Prof. dr. S.C. Davies for coming 

over from London to participate in the reviewing committee. Dr. B.J. Biemond, Prof. 

dr. H.S.A. Heymans, Prof. dr. B.F. Last en Prof. dr. K. Stronks: hartelijk dank voor de 

bereidheid dit proefschrift op zijn wetenschappelijke waarde te beoordelen en zitting te 

nemen in deze promotiecommissie.

Marjolein Peters, als 3e jaars student gaf jij mij klinisch lijn onderwijs en klopte ik bij jou 

aan met de vraag of ik onderzoek kon doen bij de afdeling kindergeneeskunde. Door 

jouw hulp kwam ik terecht in het sikkelcelonderzoek. Dankzij al jouw inspanningen en 
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netwerken heb jij subsidies weten te bemachtigen waardoor mijn promotieonderzoek 

gefinancierd kon worden, waar ik je erg dankbaar voor ben. 

Harriët Heijboer, jij was degene die mij als eerste begeleidde tijdens het doen van 

wetenschappelijk onderzoek. Dank dat je mij de kneepjes van het vak hebt geleerd 

zowel tijdens het onderzoek als in de kliniek. 

Beste Marjolein en Harriët, jullie hebben mij weten te enthousiasmeren voor het onderzoek 

naar sikkelcelziekte. Tevens hebben jullie inspanningen er toe geleid dat in de loop der 

jaren een grote patiëntenpopulatie met sikkelcelziekte in het Emma Kinderziekenhuis 

is opgebouwd. Zonder deze patiënten was dit proefschrift er niet geweest. Veel dank 

daarvoor!

Hanneke van der Lee, ik leerde jou kennen tijdens het onderwijs voor onderzoekers 

binnen de kindergeneeskunde. Jij introduceerde mij in de werelden van de epidemiologie 

en methodologie, die zo essentieel zijn binnen elk onderzoek. Als ik ergens niet uit 

kwam, stond jij altijd klaar om de statistiek uit te leggen of te helpen met berekeningen. 

Ik ben dan ook erg dankbaar voor jouw bijdrage aan dit proefschrift. 

Zonder samenwerking met andere disciplines waren een aantal onderzoeken niet van de 

grond gekomen. Daarom dank aan Aart Nederveen en Charles Majoie voor hun kennis 

en hulp bij het (ASL)MRI onderzoek en Sandra en Rachel voor het maken van MRI’s op 

de meest onmogelijke tijdstippen. Mijn dank gaat ook uit naar Janneke Hatzmann en 

Martha Grootenhuis voor hun hulp bij het kwaliteit van leven onderzoek en naar Paula 

Dingen van basisschool de Schakel en Eugenie te Pas van basisschool de Polsstok, die zo 

vriendelijk zijn geweest om de kwaliteit van leven vragenlijsten onder hun leerlingen en 

ouders te verspreiden.

En zonder hulp is het doen van onderzoek een stuk lastiger. Daarom wil ik ook graag 

bedanken: Katenka Geitz voor alle secretariële ondersteuning en het maken van de vele 

PDF’jes, Marit van Oirschot voor de goede begeleiding van de patiënten, de dames 

van de sikkelcelpoli (Janny, Pearl en Sabine) voor de interesse en hulp bij het inplannen 

van onderzoeken en Ineke van de Paverd voor het begeleiden van de patiënten bij de 

onderzoeken.

Daarnaast wil ik graag alle studenten bedanken die mij geholpen hebben bij het 

verzamelen en invoeren van gegevens, met name Elske Ensink en Cynthia Vincent.

Ook dank aan Wilfried Hack, mijn opleider in het MCA, voor de tijd die ik heb gekregen 

om mijn proefschrift af te ronden. En aan alle collega’s in Alkmaar voor de leuke en zeer 

leerzame tijd!
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En natuurlijk dank aan mijn kamergenoten over de jaren heen voor alle kopjes thee, 

handige tips, kennis over Excel en andere computerzaken, in het bijzonder Heleen Bunker, 

Hanneke van Santen, Josanne Cox- Brinkman en Job Calis. En verder aan alle collega’s 

uit het onderzoek en uit de kliniek voor de gezelligheid, leuke etentjes: Annemarie, 

Henriëtte, Jeanine, Lotje, Madeleine en Valerie, en de fijne samenwerking.

Lieve Jessica, op dag 1 dat ik ging studeren in Amsterdam heb ik jou leren kennen. De 

eerste jaren hebben wij samen op de Anna’s hoeve doorgebracht om daarna beiden 

geneeskunde te gaan studeren. Als studiegenoot, jaargenoot en oud huisgenoot 

doorkruis jij al bij 15 jaar mijn leven. Lieve Eileen, mijn grote zus, jij doorkruist al 33 jaar 

mijn leven en bent mij in bijna alles voorgegaan. Als grote voorbeeld hoefde ik jou alleen 

maar te volgen. Lieve Jessica en Eileen, dank voor jullie vriendschap. Wat fijn dat jullie 

mijn paranimfen willen zijn!

Lieve papa en mama, graag draag ik dit boekje op aan jullie!! Van jongs af aan hebben 

jullie mij gestimuleerd om het maximale uit jezelf te halen en vooral te geloven in jezelf. 

Het motto “Waar een wil is, is een weg” is er een om altijd te onthouden. Veel dank 

voor jullie onvoorwaardelijke support en goede adviezen op alle vlakken. Ik had het niet 

beter kunnen treffen! 

Lieve Wouter, veel dank voor jouw steun tijdens de afronding van mijn proefschrift, een 

periode waarin ik klinisch werk en onderzoek moest combineren. Jouw geduld, begrip, 

liefde en vooral goede gevoel voor humor hebben hier zeker aan bijgedragen! 


