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DANKWOORD

Onderzoek doen met stabiele isotopen bij jonge kinderen in (het binnenland van) 

Suriname is zonder twijfel een prachtige en grote uitdaging. Om dergelijk onderzoek 

tot een goed einde te brengen is teamwork nodig. Het onderzoek en het daaruit 

voortvloeiende proefschrift wat voor u ligt zijn slechts mogelijk geworden door de hulp 

en inzet van velen. Ik wil aan een ieder die een bijdrage heeft geleverd, in wat voor vorm 

dan ook, hiervoor mijn welgemeende dank betuigen. Er zijn een aantal van deze mensen 

die ik apart wil noemen: 

Patienten en hun ouders/verzorgers:

mi wani taki gran tangi na ala siki pikin nanga den m’ma èn p’pa fu yepi meki a ondrosuku 

disi waka wan bun fasi; ik ben de patienten en hun ouders/verzorgers zeer erkentelijk 

voor hun bereidheid mee te willen werken aan dit onderzoek.

Mijn promotores, co-promotores en andere mede-auteurs:

Prof. dr. H.P. Sauerwein, beste Hans, reeds in het begin heb je mijn hart gestolen toen 

mijn kinderen aan je lippen hingen terwijl jij ze voorlas uit Toon Tellegen. Ook je adagium 

‘ik ken geen problemen, alleen oplossingen’ staat voor altijd in mijn geheugen gegrift. Je 

bent absoluut een wetenschapper van wereldformaat en ik ben trots dat ik onder jouw 

bezielende leiding dit onderzoek heb mogen doen. Ik hoop dat we binnenkort een mooi 

‘suiker’congres kunnen organiseren in Suriname. Ik ben je erg dankbaar.

Prof. dr. P.A. Kager, beste Piet, jij bent voor mij degene die mijn stelling 10 ten voeten uit 

eer aan doet. Ook jij bent een gerespekteerde top-wetenschapper in de wereld en ik ben 

zeer vereerd dat je mijn promotor bent, veel dank daarvoor én voor al je hulp. 

Dr. A.A.M.W. van Kempen, lieve beste Anne, een dankwoord voor jou is niet goed 

in woorden uit te drukken. Wat moet ik zeggen wanneer je altijd en overal wel een 

oplossing voor had? of als het me duizelde wanneer Hans me weer eens vol geestdrift 

met zijn schier onnavolgbare gedachtensprongen had bestookt en jij dat daarna voor mij 

in helder Nederlands vertaalde? of toen je me blauwe plekken kneep op de sula terwijl 

we te pletter dreigden te varen op de rotsen samen met alle lading en isotopen? of als je 

beladen met nieuwe ideeën en oneindig enthousiasme de 22ste versie van artikel 1 naar 

me terug stuurde? Wat moet ik zeggen? Dank je.

En in één adem noem ik je echtgenoot, ir. T. Giedro, beste Tom, dank voor je geduld bij 

al die keren wanneer Anne achter de computer verdween om iets voor mij te doen, dank 

voor het warme ontvangst en de hartelijkheid als ik bij jullie te gast mocht zijn en dank 

voor alle gezellige etentjes, die houden we er zéker in!  
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Dr. M.J.M. Serlie, beste Mireille, ik ben je zeer erkentelijk voor je gedegen en kritische 

wetenschappelijke bijdrage aan dit proefschrift. En nu we eenmaal hebben laten zien dat 

dit soort onderzoek in Suriname goed mogelijk is, hoop ik dat we de stabiele isotopen-

samenwerking kunnen voortzetten. Er is nog zoveel te doen!

Dr. Ir. M.T. Ackermans, beste Mariëtte, met groot respect heb ik geprobeerd de 

ingewikkelde en bijzondere analyses, die maar op een paar plaatsen in de wereld worden 

uitgevoerd, werkelijk te volgen, maar ik heb de hoop opgegeven ooit echt de finesses 

ervan te begrijpen. Jijzelf blijft gewoon met twee benen op de grond staan. Ik wil je heel 

veel dank zeggen voor je geduld en je fantastische hulp.

Drs. Jeetendra Jitan, beste Jitan, dank voor je enthousiaste inzet en bijdrage tijdens de 

(nachtelijke) metingen van onze pneumonie kinderen. Je bent een zeer toegewijde en 

consciëntieuse werker aan wie ik de afnames met een gerust hart kon overlaten. En 

dankzij jou konden de zieke kinderen op de polikliniek de volgende ochtend gewoon 

worden geholpen! 

Dr. M.W.T. Tanck, beste Michael, dank je wel dat je me veilig hebt willen leiden door het 

donkere statistiek-bos met zijn vele, vele paden en zijwegen vol voetangels en klemmen. 

Ik hoop dat ik ook in de toekomst een beroep op je mag doen.

Dr. J. de Metz, beste Jesse, ‘Jesje’, wat een feest was het toen jij in Suriname was! Je hebt 

bij menigeen blijvende indruk gemaakt. Dank je wel voor je hulp bij de proeven op Stoeli, 

je niet aflatende humor en vooral de vriendschap die is ontstaan. 

De leden van de promotiecommissie:

Prof. dr. B.J. Brabin, dear Bernard, I am very grateful that you want to participate in the 

Thesis Defense Committee and I like to thank you for your encouraging judgment of 

my thesis. I sincerely look forward to work together as Surinamese partners with the 

Liverpool School of Tropical Medicine as well as cooperating with you as members of the 

Global Child Health Group of the Emma Children’s Hospital / The Children’s AMC. Thank 

you very much indeed.

Prof. dr. H.S.A. Heymans, beste Hugo, ik ben erg dankbaar en trots dat ik onder jouw 

vleugels als mijn opleider kindergeneeskunde heb mogen werken. Nog regelmatig 

ervaar ik je blik over mijn schouder wanneer ik op de ronde ben over de afdelingen. 

Jij stelt het kind werkelijk centraal en je inspirerende kijk op het vak zal ik proberen 

met evenveel enthousiasme uit te blijven dragen. Bedankt dat je zitting hebt willen 

nemen in de promotiecommissie. Bedankt ook voor je ondersteuning van het 

onderzoek, zowel financieel via de Stichting tot Steun als praktisch door collega’s uit 

het Emma Kinderziekenhuis de gelegenheid te geven ons op de kinderafdeling van het 
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Diakonessenhuis te komen ondersteunen. Ik hoop dat we nog vele mooie plannen gaan 

maken in de toekomst.

Prof. dr. T.W. Kuijpers, beste Taco, ik herinner me nog heel goed onze eerste ontmoeting 

tijdens onze polistage in het AMC. Ik als absolute nieuweling in de academische 

kinderwereld en jij als briljante assistent die volgens mij toen al ruimschoots professorabel 

was. Het klikte direkt en het is uitgegroeid tot een vriendschap die, alhoewel nu op 

afstand, niets aan kracht heeft ingeboet. Dank dat je in de promotiecommissie zitting 

wilt nemen en weet dat de deur van ons huis altijd open staat.  

Prof. dr. J.M. Prins, beste Jan, ik wil je bedanken dat je zitting hebt willen nemen in de 

promotiecommissie en ik hoop dat we in de toekomst kunnen blijven samenwerken aan 

het bestrijden van de HIV epidemie in Suriname.

Dr. S.G.S. Vreden, beste Stephen, waarde collega en brother in arms, jouw grote 

wetenschappelijke potentie voor Suriname wordt gelukkig door steeds meer mensen 

onderkend. Ik ben je zeer erkentelijk dat je helemaal naar Nederland wilt gaan om 

zitting te nemen in de promotiecommissie. Veel dank ook voor je hulp bij de Surinaamse 

samenvatting. Ik hoop op een langdurige en vruchtbare samenwerking. 

Prof. dr. F.A. Wijburg, beste Frits, tijdens mijn opleiding bracht jij mij de kneepjes van 

het supervisie-vak bij. Ik kijk terug op een hele plezierige samenwerking en ik hoop op 

nog veel meer daarvan in de toekomst. Bedankt dat je zitting hebt willen nemen in de 

promotiecommissie.

En zovele anderen:

De werknemers van de verschillende laboratoria: drs. Haidi L. Tjon Kon Fat-Bronstein, 

voormalig hoofd van het Centraal Laboratorium Paramaribo en Tilotma Soebhag, 

medisch analiste en ISO-certified IATA-shipper, wil ik bedanken voor de zeer plezierige 

samenwerking en de bereidheid om ook in het weekend monsters te willen inpakken. 

Vera Kranenburg en Uselencia Esajas, respectievelijk voormalig en huidig hoofd en alle 

overige medewerkers van het Diakonessenhuis laboratorium: bedankt dat ik dag en 

nacht mocht binnenvallen, jullie pipetten mocht ontvreemden en voor jullie geduld als 

het geluid van de (inmiddels overleden) centrifuge weer eens door het lab galmde. Ik wil 

ook bedanken de medewerkers van het Laboratorium voor Klinische Parasitologie (met 

name dr. Tom van Gool) en het Laboratorium Endocrinologie en Radiochemie (hoofd drs. 

Eric Endert), beide van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Speciale dank 

aan An Ruiter: An dank je wel voor al je werk én de behoedzaamheid waarmee je met 

de bloedmonsters omging, voorwaar een hele geruststelling ook naar de ouders van de 

kinderen!
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Drs. R. Codfried-Kranenburg en drs. M. Eersel, respectievelijk de voormalige en huidige 

Directeur van Volksgezondheid, wil ik bedanken voor hun toestemming om dit onderzoek 

in Suriname te mogen uitvoeren, alsmede de leden van de Surinaamse Medisch Ethische 

Commissie voor hun positief advies in deze.

De verpleegkundigen van de kinderafdeling van het Diakonessenhuis met als hoofd Zr. 

Annie Saling, dank jullie voor alle kundige en dierdare zorgen voor de zieke kinderen, ik 

hoop nog lang met jullie te mogen samenwerken.

De mensen van de Medische Zending wil ik bedanken voor alle hulp bij de logistiek en 

voor de gelegenheid om met hen samen te werken, we gaan die banden nog weer 

verder verstevigen! Special thanks to dr. Thompson Danzo at Stoelmanseiland, my dear 

colleague and friend, for your warm hospitality, your help with the inclusion of patients 

and with providing us with everything else we needed to convey this survey properly in 

the interior of Suriname, many thanks!

Drs. Ingrid Krishnadath wil ik bedanken voor haar hulp bij het bepalen van de 

voedingstoestand van de kinderen in dit proefschrift.

Hijn Bijnen, Otto Dunker, Anne van Kempen, Errol Telting, Shyam en Marisca Ganga-

Blankendaal: bedankt voor de prachtige foto’s!

Chris Bor wil ik bedanken voor de mooie lay-out van dit  boekje.

Mijn dierbare collega’s in het Diakonessenhuis, stuk voor stuk specialisten uit het goede 

hout gesneden, we zijn een team waar we trots op mogen zijn! Dank dat ik met jullie 

mag samenwerken, dank voor jullie begrip toen ik me even echt op het schrijven van 

dit boekje moest storten. En natuurlijk een heel speciale dank aan mijn twee mati-pikin-

nengre-datra’s drs. L Bemmel en drs. R. Cooman, beste Loes en Remon ik weet me 

gezegend met twee geweldige en loyale collega-kinderartsen, dank je wel! 

Mijn oud-collega’s in het Bosch Medicentrum (tegenwoordig Jeroen Bosch Ziekenhuis, ik 

moet nog steeds wennen) ben ik mijn verdere carrière dankbaar voor het mij willen inlijven 

in de grondbeginselen van de kindergeneeskunde. Wat jullie me geleerd hebben heeft 

me voor een belangrijk deel gevormd en daarmee ontegenzeglijk ook veel bijgedragen 

aan het welslagen van dit onderzoek. Speciaal wil ik noemen wijlen drs. Frans Nabben die 

een groot voorbeeld voor mij is geweest. En natuurlijk dr. J.H. Hoekstra, mijn toenmalige 

opleider: beste Hans, jij weet als geen ander wat het is om naast een voltijdse baan als 

kinderarts onderzoek te doen en een proefschrift te schrijven. Jij hebt me laten zien dat 

het kan, veel dank voor de inspiratie die je me daarmee hebt gegeven! 
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In dat verband, Anne noemde het ook al in haar boekje, is het vermelden van de in 

Den Bosch opgerichte MAKZONEL onvermijdelijk. Anne van Kempen, Germ Immink en 

ondergetekende: we waren een onverwoestbaar trio! Wat voor pret hebben we niet 

gehad tijdens die voor huidige begrippen ongehoord lange werktijden! En het heeft me 

iets geleerd over collegialiteit wat ik nooit meer vergeten ben, beste Max en lieve Nel: 

dank daarvoor, dit blijft voor altijd!  

Ir. R. Douwenga en dr. H. van der Linde, beste Rolf en Harmen, mijn studiemaatjes van 

het eerste uur. Laten we vooral doorgaan met onze vriendschap, samen het glas heffen 

en mooie avonturen beleven! Dank jullie wel dat je mijn paranimf wilt zijn. En Sieze, 

bedankt voor het bellen van de sponsoren!

Mijn moeder en mijn vader, die dit helaas niet meer mag meemaken, wil ik intens 

bedanken voor álles wat jullie voor mij hebben gedaan en betekend. Bedankt voor jullie 

nuchtere levenswijsheid: je bereikt alleen echt iets door toewijding, gewoon hard werken 

en doorzetten. Mam, laten we samen nog meer genieten van de (klein)kinderen, het 

gastenverblijf is bijna af! 

Lieve Els, jouw onvoorwaardelijke steun, op alle fronten, is van onschatbare waarde. Ik 

koester dat élke dag weer. 
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