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Summary

SUMMARY

Glycogen storage disease type IIIa (GSDIIIa) is an inherited disorder of glycogen degradation 

caused by deficient activity of glycogen debranching enzyme in liver and muscle tissue. This 

thesis aimed to perform studies that would serve as the first scientific steps towards precision 

medicine for patients with GSDIIIa. The high variability in clinical presentations, effects on treatment 

interventions and long-term complications underline the need for implementation of precision 

medicine tools in the patient with this ultra-rare, monogenic disorder. Furthermore, with changing 

healthcare landscapes and accelerated developments of laboratory techniques and technology, 

the ability to change a disease-specific treatment to a patient-specific treatment is becoming more 

feasible. Chapter 1 provides a general introduction on GSDIIIa and the thesis outline.

Natural history of GSDIIIa

The first research question of this thesis was: ‘What is the natural history of GSDIIIa, and what 

are important issues regarding clinical presentation and follow-up into adulthood? ’. Until recently 

knowledge on the clinical course and outcome of GSDIIIa patients was based on case reports and 

small single center cohort studies of mainly young patients. A representative and comprehensive 

analysis of the natural history of GSDIIIa patients was strongly warranted for further development 

of treatment and the identification of predictive factors for long-term complications. The 

observational, retrospective, international multi-center cohort study described in Chapter 2a 

reveals that myopathy is an important disease feature in ageing GSDIIIa patients. Data from 

the International study on GSDIII (ISGSDIII) showed that myopathy and exercise intolerance 

become prominent in the third decade of life. Therefore, the ISGSDIII is a confirmation of the 

biphasic disease character of GSDIIIa. Specifically, the GSDIIIa phenotype shifts from an acute 

fasting-intolerance and liver specific phenotype in childhood, to a progressive muscle phenotype 

in adulthood.

Cardiac hypertrophy was reported in 58% of the GSDIIIa patients in the ISGSDIII study, with a 

median age of seven years at first presentation. However, only 15% met the criteria for the definition 

of cardiomyopathy, i.e. the presence of cardiac hypertrophy in combination with 1) exercise 

intolerance (and/or), 2) the use of pharmacological treatment for heart failure. In Chapter 2a, we 

reported deaths according to cardiac disease in one pediatric and two adult GSDIIIa patients. 

Therefore, routinely cardiac screening with echocardiographs and ECG is still recommended as 

described in the current management guidelines of GSDIIIa patients.

Follow-up and monitoring of the individual GSDIIIa patient

The second research question was: ‘How can follow-up and monitoring of the individual patient 

be optimized?’ Three separate studies were performed to answer this question. In Chapter 3a we 

retrospectively analyzed fasting studies performed in patients with ketotic GSD for diagnostic or 
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therapeutic reasons. We presented that ketonemia precedes hypoglycemia in all studied GSD 

types. Significant ketosis during fasting in GSDIII patients reflects increased gluconeogenesis 

and fatty acid oxidation. We presented that glucose concentrations under these conditions 

can be normal. In Chapter 2a we also demonstrated that hypoglycemia was the initial clinical 

presentation in only 53% of GSDIIIa patients. Therefore, we propose that GSDIII should be added to 

the differential diagnosis of normoglycemic ketonemia and emphasize the importance of regular, 

incidental KB monitoring in patients with ketotic GSD types.

Due to the national and international centralization of expertise, the organization of healthcare 

for the individual patient with a rare disease requires new approaches of shared care models 

and (international) data handling. In Chapter 3b we illustrated the design, validation and first 

implementation process of a telemedicine platform for patients and healthcare professionals. In 

this preliminary study, we demonstrated that the GSD Communication Platform (GCP) can facilitate 

home site monitoring and data exchange of biochemical, physiological, and dietary parameters 

between patients with hepatic GSD and healthcare professionals under varying circumstances. 

This chapter also portrays the challenges of implementing a telemedicine platform for an ultra-

rare disease.

An appropriate organized shared care model to ensure safe and prompt treatment is even more 

important during metabolic emergencies. Therefore, as part of the GCP, we developed a digital 

generation module for our generic emergency protocol. The term generic refers to the algorithm 

to calculate the total carbohydrates prescription to induce anabolism. Emergency protocols are 

widely used for inborn errors of metabolism associated with fasting intolerance, but international 

consensus and evaluation of used methods are lacking. Therefore, we performed a retrospective 

chart review assessing safety and efficacy outcomes in 128 patients from our center of the last 

five years (Chapter 3c). We concluded that a generic emergency protocol can be safe and effective 

for home management by the caregivers and the first hour in-hospital management of metabolic 

emergencies in patients with hepatic GSD. However, prospective, longitudinal follow-up studies 

on safety and efficacy are warranted.

Alternative composition of – and energy substrates in dietary management

As outlined in the introduction, dietary management for GSDIIIa patients is an interplay of 

macronutrients. For some patients, however, traditional dietary management -consisting of 

high protein diets supplemented with complex carbohydrates- does not seem to prevent the 

development of hypertrophic cardiomyopathy and myopathy. For these patients, alternative 

dietary approaches to fuel the GDE deficient system seem promising. Therefore, our third research 

question was: ‘Which patients may benefit from alternative composition of - and energy substrates 

in dietary management? ’.

In Chapter 4a, we collected published and unpublished cases in a multicenter international 

cohort study to examine current evidence of dietary lipid manipulations in hepatic GSD patients. 

&
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We found that cardiomyopathy and myopathy were main indications to start a high fat diet in 

GSDIIIa patients. Biochemically, we observed significant lower CK concentrations in GSDIIIa 

patients after introduction of a high fat diet, and a decrease in echocardiographic interventricular 

septum dimensions in pediatric GSDIIIa patients. These findings suggest that a high fat diet could 

be considered in pediatric GSDIIIa patients who develop hypertrophic cardiomyopathy on the 

traditional dietary management. This cohort study also presents the lack of dietary intervention 

studies with standardized outcome measures. Therefore, we included a recommendation 

document for clinical follow-up of dietary lipid manipulations in patients with GSDIIIa.

In Chapter 4b, we presented an investigator-initiated, randomized, researcher-blinded, 

comparator-controlled, two-way crossover study in six adult GSDIIIa patients. We found first 

evidence of a phenotype-specific effect of acute nutritional ketosis on muscle energy metabolism. 

Specifically, GSDIIIa patients with a severe muscle phenotype showed a beneficial improvement in 

muscle energy metabolism as assessed by 31P-MR spectra, whereas this effect was not found in 

three subjects without overt muscle phenotype. With this study, we have taken first steps towards 

the translation of the theoretical beneficial effect of acute nutritional ketosis into a pre-exercise 

therapy in GSDIIIa. However, strict patient-to-patient interventions and long-term monitoring are 

warranted.

Finally, the studies as presented in this thesis are discussed and placed in a broader perspective 

in Chapter 5. This Chapter also provides suggestions for future research projects on GSDIIIa.
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SAMENVATTING VOOR DE NIET-MEDICUS

Glycogeen stapelingsziektes (GSD) zijn erfelijke stofwisselingsziektes waarbij de opbouw of afbraak 

van glycogeen niet goed verloopt. Glycogeen is een lange keten van opgeslagen glucosemoleculen 

met vele vertakkingen en daarmee een belangrijke energievoorraad voor het lichaam. Glycogeen 

bevindt zich met name in de lever en in de spieren. Het glycogeen in de lever speelt een belangrijke 

rol in het op peil houden van de bloedsuikerspiegel, waar het glycogeen in de spieren fungeert als 

een lokale energieleverancier voor inspanning. Er zijn verschillende types GSD die afhankelijk van 

de locatie van het defect in de metabole route verschillende symptomen veroorzaken.

In patiënten met GSD type IIIa (GSDIIIa) werkt door een genetische verandering het 

‘debranching enzym’ niet goed. Dit enzym heeft het lichaam nodig om tijdens periodes van vasten 

(bijvoorbeeld tussen twee maaltijden en in de nacht) opgeslagen glycogeen uit de lever af te breken 

en op deze manier de bloedsuikerspiegel op peil te houden. Een GSDIIIa patiënt presenteert zich 

meestal op kinderleeftijd met lage bloedsuikerspiegels na relatief korte vastenduur, een bolle buik 

door een vergrote lever en een groeiachterstand. Met behulp van een strikte dieetbehandeling met 

regelmatige, eiwitrijke voedingsmomenten en inname van complexe koolhydraten kunnen GSDIIIa 

patiënten hun bloedsuikerspiegel goed op peil houden en opgroeien tot volwassen patiënten.

Er bestaat tot op heden geen curatieve behandeling voor GSDIIIa patiënten. Dit betekent dat 

patiënten levenslang onder controle blijven in metabole expertisecentra. De grote verschillen 

in symptomen, effect van dieet aanpassingen en lange-termijn complicaties tussen GSDIIIa 

patiënten benadrukt de noodzaak om de individuele patiënt te definiëren, te monitoren en te 

behandelen middels de principes van precision medicine. Precision medicine is een benadering 

van ziekte en ziekte preventie waarbij rekening wordt gehouden met individuele variatie in o.a. 

genen, omgevingsfactoren en levensstijl. Oftewel, met precision medicine wordt gestreefd naar 

een passende behandeling van ziekte gebaseerd op individuele karakteristieken. Deze manier van 

zorg verlenen wordt toegankelijker door de toename van informatie- en communicatietechnologie 

specifiek gericht op de zorg (ook wel telemedicine genoemd) en steeds verder ontwikkelende 

laboratoriumtechnieken.

Het doel van dit proefschrift is daarom om eerste stappen te zetten richting meer precision 

medicine in de zorg voor de GSDIIIa patiënt. Voor dit doel werden drie onderzoeksvragen 

geïntroduceerd (hoofdstuk 1).

Natuurlijk ziektebeloop GSDIIIa

De eerste onderzoekvraag van dit proefschrift was: “Wat is het natuurlijke ziektebeloop van GSDIIIa, 

en wat zijn belangrijke thema’s voor de follow-up van volwassen GSDIIIa patiënten?” GSDIIIa is een 

zeer zeldzame ziekte met een geschatte prevalentie van 1:100.000. Kennis over het ziektebeloop 

en lange termijn complicaties was tot voor kort gebaseerd op kleine cohortstudies met relatief 

jonge patiënten. Een uitgebreide en representatieve analyse van het internationale GSDIII-cohort 

&
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was gerechtvaardigd voor de ontwikkeling van (nieuwe) behandelingen en de identificatie van 

voorspellende factoren voor lange-termijn complicaties. De internationale studie naar GSDIII 

(afgekort: ISGSDIII) beschreven in hoofdstuk 2a toont aan dat spierklachten en verminderd 

inspanningsvermogen belangrijke ziektekenmerken zijn in volwassen GSDIIIa patiënten vanaf een 

leeftijd van 20 jaar. Deze studie beschrijft tevens een karakteristiek tweefasig ziektebeloop in de 

meerderheid van de GSDIIIa patiënten; namelijk van een onvermogen tot vasten op de kinderleeftijd 

naar een chronische spieraandoening op de volwassen leeftijd.

Cardiale hypertrofie (een verdikte hartspier) werd gerapporteerd in 58% van de GSDIIIa patiënten 

in de ISGSDIII. De mediane leeftijd ten tijde van eerste presentatie was zeven jaar. Slechts 15% van 

deze patiënten voldeed echter aan de criteria voor hypertrofische cardiomyopathie, namelijk de 

aanwezigheid van cardiale hypertrofie in combinatie met 1) inspanningsintolerantie en/of 2) het 

gebruik van medicatie voor hartfalen. In hoofdstuk 2a rapporteerden we sterfte naar aanleiding 

van cardiale betrokkenheid in één kind en twee volwassenen met GSDIIIa. Daarom is routinematige 

cardiale screening met behulp van echocardiografie en elektrocardiogram gerechtvaardigd in deze 

populatie, zoals ook beschreven in de huidige Amerikaanse GSDIII-richtlijnen.

Follow-up en monitoring van de individuele GSDIIIa patiënt

De tweede onderzoeksvraag die we onszelf stelden was “Hoe kunnen de controles en de organisatie 

van de zorg voor de individuele patiënt worden geoptimaliseerd?” Voor deze onderzoeksvraag 

werden drie verschillende studies uitgevoerd. In hoofdstuk 3a werden vastentesten geanalyseerd 

van patiënten met GSD types III, VI en IX. Deze studie toont aan dat ketonenconcentraties in het 

bloed al verhoogd kunnen zijn voordat een hypoglykemie (te lage bloedsuikerspiegel) optreedt 

in de onderzochte GSD types. Oftewel, de glucose concentratie in het bloed kan normaal zijn 

terwijl het lichaam wel ketonen vormt; een teken dat het lichaam een alternatieve energiebron 

aanspreekt. In hoofdstuk 2a viel tevens op dat slechts 53% van de GSDIIIa patiënten zich initieel 

presenteerde met een hypoglykemie. Daarom stellen we dat GSDIII moet worden toegevoegd aan 

de differentiaaldiagnose van patiënten met verhoogde ketonen concentraties in het bloed, maar 

met een normale bloedsuikerspiegel. Tevens benadrukken we het belang van het regelmatige 

meten van ketonen in patiënten met GSD types III, VI en IX.

 De nationale en internationale bundeling van expertise naar stofwisselingsziekten vraagt 

om een herziening van de zorgorganisatie rondom de patiënt en data-uitwisseling tussen patiënt 

en zorgprofessionals. In hoofdstuk 3b illustreren we het ontwerp, de validatie en de eerste 

implementatie van een telemedicine platform voor patiënten en zorgprofessionals. In deze studie 

laten we zien dat het GSD Communication Platform (GCP) kan faciliteren in thuismonitoring 

en uitwisseling van biochemische, fysiologische en dieet gegevens tussen patiënten en 

zorgprofessionals onder verschillende omstandigheden. Dit hoofdstuk beschrijft tevens de vele 

uitdagingen die gepaard gaan met de implementatie van een telemedicine platform voor een 

zeldzame ziekte, zoals GSDIIIa.
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Een verlengde vastenduur, door bijvoorbeeld braken tijdens een buikgriep, kan in patiënten 

met GSD leiden tot ernstige hypoglykemie of bij inadequaat handelen zelfs tot coma of overlijden. 

Daarom is een actueel noodprotocol met adviezen voor zowel ouders als lokale zorgprofessionals 

van cruciaal belang. Dit is de reden dat we als onderdeel van het GCP in hoofdstuk 3b een 

module hebben gemaakt voor het genereren van een generiek noodprotocol. De term generiek 

verwijst hier naar het algoritme dat gebruikt wordt voor de berekening van de totale koolhydraat 

voorschriften in het protocol. Noodprotocollen worden wereldwijd gebruikt voor patiënten met 

stofwisselingsziektes geassocieerd met vastenintolerantie, maar internationale consensus en 

evaluatie van gebruikte methodes ontbreekt. Om deze reden hebben we in ons centrum een 

retrospectief database onderzoek verricht om de veiligheid en effectiviteit van het noodprotocol 

te onderzoeken in 128 patiënten die in de periode van 2014 - 2019 gebruik maakten van het 

noodprotocol (hoofdstuk 3c). We concluderen dat een generiek noodprotocol veilig en effectief 

kan zijn voor thuisbehandeling door de ouders/verzorgers en voor het eerste uur in het lokale 

ziekenhuis voor patiënten met GSD. Echter, lange-termijn studies naar de veiligheid en effectiviteit 

zijn vereist om deze eerste resultaten te kunnen bevestigen, en de kwaliteit van de noodprotocollen 

te waarborgen en verder te ontwikkelen op (inter-)nationale schaal.

Alternatieve dieetbehandelingen en energiesubstraten

De dieetbehandeling van GSDIIIa patiënten is een individuele zoektocht naar de juiste 

verhoudingen van voedingscomponenten. Voor sommige patiënten is de traditionele eiwitrijke 

dieetbehandeling gesuppleerd met complexe koolhydraten niet voldoende om lange termijn 

complicaties, zoals spierklachten en hypertrofische cardiomyopathie, te voorkomen. Voor deze 

patiënten lijken alternatieve dieetbehandelingen en energiesubstraten veelbelovend. Daarom was 

de derde onderzoeksvraag: “Welke patiënten hebben baat bij een alternatief dieet of een alternatief 

energiesubstraat?”

Over koolhydraten en eiwitten is veel geschreven in de literatuur en richtlijnen voor GSD, 

maar de rol van vet is onduidelijk. Hoofdstuk 4a beschrijft de resultaten van een literatuurstudie 

en een multicenter, internationale cohortstudie naar de huidige bewijsvoering voor een vetrijke 

dieetinterventie. Uit deze data kwam naar voren dat cardiomyopathie en/of spierklachten de 

voornaamste redenen waren om te starten met een vetrijk dieet in GSDIIIa patiënten. De creatine 

kinase concentraties in het bloed, een parameter voor spierschade, daalde na de introductie van 

een vetrijk dieet in de meerderheid van de patiënten. Ook zagen we in de jonge GSDIIIa patiënten 

een afname van de interventriculaire septumdikte (tussenschot van de hartkamers), gemeten met 

echocardiografie. Deze bevindingen suggereren dat een vetrijk dieet overwogen kan worden in 

kinderen met GSDIIIa die een hypertrofische cardiomyopathie ontwikkelen onder de traditionele 

dieetbehandeling. Deze cohortstudie belicht ook het gebrek aan dieet interventiestudies met 

gestandaardiseerde uitkomstmaten. Daarom werd een aanbevelingsdocument ontwikkeld met 

adviezen voor het vervolgen van GSDIIIa patiënten die een vetrijk dieet zijn gestart.

&
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In hoofdstuk 4b wordt een onderzoeker-geïnitieerde, pilotstudie gepresenteerd in zes volwassen 

GSDIIIa patiënten. Met deze studie hebben we onderzocht of ketonen als een alternatieve brandstof 

zouden kunnen fungeren voor de spieren van GSDIIIa patiënten tijdens matige inspanning. De 

ketonen werden voor inspanning aangeboden middels een ketonendrank. Met behulp van een 

speciale MRI-techniek werd gekeken wat het effect van de ketonen in het bloed was op de 

spierstofwisseling tijdens matige inspanning. We vonden aanwijzingen voor een verbetering van de 

spierstofwisseling tijdens inspanning in patiënten met ernstige spierklachten, terwijl dit effect niet 

werd geobserveerd in de drie proefpersonen zonder ernstige spierklachten. Uit deze eerste studie 

komt naar voren dat ketonen effectief zouden kunnen zijn voor GSDIIIa patiënten met ernstige 

spierklachten. Echter, lange termijnstudies zijn nodig om de effectiviteit en veiligheid te bestuderen.

In hoofdstuk 5 worden alle hoofdstukken van dit proefschrift bediscussieerd en in een breder 

perspectief geplaatst. In dit hoofdstuk worden tevens suggesties aangedragen voor toekomstige 

onderzoeksprojecten naar GSDIIIa.
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DANKWOORD

“I have never met a person so ignorant that I couldn’t learn something from him.”

by Galileo Galilei, Italian astronomer and physicist (1564 - 1642)

Medisch wetenschappelijk onderzoek heeft als doel de huidige medische kennis te vergroten, 

zodat deze kennis idealiter vertaald kan worden naar verbeterde patiëntenzorg. Het hoofddoel 

van dit proefschrift is om een steentje bij te dragen aan de zorg voor patiënten met glycogeen 

stapelingsziekte type IIIa en daarnaast deuren te openen voor toekomstige onderzoekers. 

Daarom wil ik als eerst alle patiënten bedanken die mee hebben gedaan aan de ketonenstudie 

en de pilotstudie met de GSD-app, maar ook hen die ik ontmoet heb tijdens patiëntendagen, 

congressen en polibezoeken. Bedankt dat ik een kijkje mocht nemen in jullie leven als patiënt of 

ouder/verzorger. Het heeft me altijd weer op scherp gezet!

Beste dr. T.G.J. Derks, beste Terry, in 2014 nam ik plaats in de commissie voor de Summerschool 

of Pediatrics, waar jij destijds coördinator van was. Je gaf mij toen de kans een onderzoeksproject 

te starten naast mijn Bachelor geneeskunde en voor ik het wist was ik betrokken bij meerdere 

onderzoeksprojecten naar glycogeen stapelingsziekten. Jouw ambitie, vooruitstrevendheid en 

mentorschap zijn inspirerend. Je bent daarnaast ook een voorbeeld voor mij geworden in de 

patiëntenzorg. Tijdens mijn MD/PhD-traject kreeg ik genoeg ruimte en vertrouwen om te leren, en 

dat maakt dat ik ben gegroeid van een student naar een beginnend wetenschappelijk onderzoeker. 

Ik ben je dankbaar voor alle kansen en trots dat ik een van je eerste promovendi mocht zijn. 

Bedankt voor de mooie jaren inclusief de jaarlijkse diners bij Janice en je dochters.

Beste Prof. dr. F.J. van Spronsen, beste Francjan, ik weet nog goed toen ik mijn eerste 

manuscript met je deelde en je mij waarschuwde voor de hoeveelheid rood die ik zou aantreffen 

in het bestand. Daar was niks van gelogen. Inmiddels is de rode trend afgenomen en is het tijd 

voor een feestje. Bedankt voor het delen van je expertise op het gebied van metabole ziekten, 

de unieke ervaringen tijdens mijn semi-artsstage en je kritische, waardevolle noot op mijn werk.

The members of the reading committee, Prof. dr. B.M. Bakker, Prof. dr. mr. A.A.E. Verhagen 

and Prof. dr. R. Santer, thank you for your willingness to assess my thesis.

To all co-authors, thank you for revising my work and for your valuable suggestions and 

insights. It has significantly improved my thesis content.

Beste dr. J.A.L. Jeneson, beste Jeroen, al enige tijd stond de ketonenstudie op de agenda. 

Dat ik deze studie tijdens mijn PhD samen met jou mocht uitvoeren was een grote leerschool. Ik 

bewonder je expertise en je eeuwige enthousiasme: ‘Dit zijn weer fantastische spectra!’. Ik heb 

veel van je mogen leren en vond het verfrissend om ook eens met uitzicht op het Amsterdamse 

IJ aan het manuscript van de ketonenstudie te werken.

Dear doctor Steuerwald, dear Ulrike, thank you for your trust in the ketone study and our 

collaboration. Due to your efforts we were able to include three Faroese patients. I admire the 
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personal relationship you have with the people from this North-Atlantic Archipelago. Also, I will 

never forget the lovely visit to Tórshavn in the beginning of 2015.

Beste Anita, bedankt voor je scanhulp bij de ketonenstudie en het entertainment van onze 

proefpersonen. Ook bleken je infuusvaardigheden nog goed van pas te komen. Sebastiaan, 

bedankt voor het faciliteren van de ademgasanalyses, ik kon altijd op je rekenen en dat was fijn! 

Thom en Bouwe, bedankt voor jullie hulp bij de data-analyse. Jeannette, door jouw ervaringen met 

het studieprotocol in VLCADD-patiënten kon ik met net dat beetje extra zelfvertrouwen starten 

aan de GSDIIIa-studie. Bedankt voor je openheid en adviezen.

Beste GSD-verpleegkundige, beste Caroline, toen de ketonenstudie van de grond begon te 

komen, stapte jij op precies het juiste moment het GSD-team binnen. Zonder jou had deze studie 

met o.a. vijf bloedafnames in één ochtend absoluut in de soep gelopen. Jouw kalmte en creativiteit 

waren zeer wenselijk tijdens deze intensieve studie. De barbecue van afgelopen zomer met o.a. 

scheermessen en varkensbuik (een keer wat anders dan kipsaté en een hamburger) is absoluut 

voor herhaling vatbaar. Wat leuk dat je nu ook tijdens mijn promotie de fotografie gaat verzorgen!

Beste collega’s van de diëtetiek, van jullie heb ik veel mogen leren over de dieetbehandeling bij 

erfelijke stofwisselingsziektes. Greet, bedankt voor je hulp bij het uitzoekwerk van de historische 

dieetvoorschriften van GSDIIIa patiënten. Beste Foekje, bedankt voor je bijdrage aan de GSD-app, 

de ketonenstudie en de samenwerking voor het GSD-congres. Om jouw Friese nuchterheid heb 

ik af en toe stiekem moeten lachen uit herkenning.

Beste Charlotte Lubout en Tom de Koning, bedankt voor jullie begeleiding tijdens mijn semi-

artsstage bij de metabole ziekten. Ik heb veel van jullie mogen leren!

Beste collega’s van het lab, beste Rebecca en Jennifer, ik wil jullie bedanken voor de coördinatie 

van de bloedsamples en de glucose tetrasaccharide bepalingen. Ik hoop dat dit project nog een 

mooi staartje gaat krijgen.

Beste Elma en Georgette. Zonder secretaresses geen meetings en zonder meetings geen 

voortgang in mijn onderzoeksprojecten. Oftewel, zonder jullie hulp had ik hier niet gestaan. Ik weet 

dat het best frustrerend moet zijn geweest, als ik weer vroeg om drie opties in drie verschillende 

agenda’s of een onmogelijke WebEx meeting. Maar toch bleven jullie altijd aardig en behulpzaam. 

Bedankt!

Beste Tineke en Anneke, bedankt voor de administratieve organisatie rondom de ketonenstudie 

op de poli. Dit was zeker geen gemakkelijke opdracht gezien de introductie van het elektronische 

patiëntendossier in deze periode.

Beste Aad en Yvon, bedankt voor jullie bijdrage aan de financiële afwikkeling van de 

onderzoeksprojecten en congresbezoeken.

Beste GSD-App team, bedankt voor jullie samenwerking tijdens de ontwikkeling van het GSD 

Communication Platform. Het was voor mij ontzettend leuk om met zo’n multidisciplinair team 

te werken en ik heb veel van jullie mogen leren. Beste Bas, bedankt dat je altijd geduldig bleef bij 
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het uitleggen van de technische kanten van de app-specificaties en voor jouw kijk op het project 

vanuit het ouder standpunt. Dit is beide zeer waardevol geweest.

Beste Lokale commissie van het GSD-congres in Groningen, bedankt voor al jullie hulp bij het 

organiseren van dit internationale congres. Drie mooie en succesvolle dagen die ik absoluut niet 

snel zal vergeten. In het bijzonder dank aan Ellen Wagenaar van het Wenckebach Instituut die ons 

eigenlijk 80% van de taken uit handen nam.

Beste Willemijn B, Vanessa, Tessa en Frouke. Tijdens mijn PhD heb ik met jullie mogen 

samenwerken tijdens de onderzoeksprojecten die jullie naast de Bachelor Geneeskunde deden. 

Jullie werk heeft een significante bijdrage geleverd aan mijn proefschrift en stiekem vond ik het 

ook zeer gezellig. Bedankt!

Dear Italian colleagues, dear Dr. Montanari, Dr. Rossi, dear Chiara, dear Alessandro. You 

both visited the metabolic department of Groningen to exchange experiences and knowledge. 

International collaboration is really important, especially in the field of rare inborn errors of 

metabolism. I would like to thank you for the fun times in Groningen and our fruitful collaboration 

that led to the paper about dietary lipids in GSDIII.

Dear GSD-Program team from Connecticut. In the Summer of 2017, I was privileged to visit 

your worldwide renown GSD clinic in Connecticut. Dear professor Weinstein, dear David, thank 

you for letting me experience the care that you organize around GSD patients at the Children’s 

Medical Center of Connecticut. This was really inspiring! Dear Monika, thank you for driving me to 

the hospital every day and making me feel at home during my stay. You will become an amazing 

pediatrician. Dear Iris, thank you for sharing your office for two months and for the wonderful trip 

with Paul’s motorhome and our weekend trip to Boston! To all the others, Kathy R, Kathy D, Emma, 

Gail, Amber, Tracy, Youngmok, Ana, thank you very much for your hospitality. I enjoyed the summer 

garden parties, cinema visits and afternoon walks. Keep up the good work!

Beste commissie Summerschool on Pediatrics, beste Robert, Myrthe, Wiggert, Sahar, Bram, 

Desiree en Fabian. Met elkaar hebben we in 2014 de allerleukste Summerschool neergezet. Ik 

moet nog lachen om onze busreporter onderweg naar Schiermonnikoog en het filmpje van het 

international cooking event. Het is mooi dat we ons contact zijn blijven aanhouden en we nu met 

elkaar op weg zijn naar het artsenbestaan. Jullie worden en zijn allemaal topdokters.

Beste keldergenoten, beste metabolos: Danique, Wiggert, Karen en later ook Kimber, Roeland, 

Emmalie en Iris. Ja, dat leest u goed. De kelder is het thuishonk van de metabole onderzoekers. 

Heerlijk hoe we soms tegelijk onze bureaustoelen omdraaiden, demonstratief de waterkoker 

aanzetten en eindeloos konden theeleuten over alle uitdagingen die bij een -toch echt zelfgekozen- 

PhD traject horen. Ik verwacht snel jullie boekjes in handen te hebben!

Beste paranimfen, lieve Willemijn en Fabian. Wat ben ik blij dat jullie tijdens mijn promotie naast 

mij zullen staan. Te beginnen met Willemijn; onze MD/PhD trajecten liepen vrijwel synchroon, alleen 

had jij je PhD maanden wat slimmer ingedeeld dan ik. Dit is kenmerkend voor hoe ik jou zie; alles 

perfect uitgezocht en doordacht. De afgelopen jaren heb ik van de zijlijn mogen meemaken hoe 
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jij vol zelfvertrouwen verschillende waardevolle onderzoeksprojecten opzette. We hebben veel 

van elkaar kunnen leren en samen de ins en outs van het PhD traject mogen ontdekken. Jij bent 

dan ook de eerste persoon aan wie ik terug zal denken als ik aan mijn PhD jaren denk. En dan 

Fabian, mijn mede-GSD-onderzoeker. Samen hebben we hard gewerkt aan de GSD-app en het 

organiseren van het internationale GSD-congres in Groningen. Wie kan nou zeggen dat hij/zij dat 

voor elkaar heeft gekregen tijdens zijn PhD. Ik kan me voorstellen dat ons eindeloos enthousiasme 

en gevatte humor best afschrikkend kon zijn voor onderzoeksstudenten. Ik heb bewondering voor 

hoe jij in het leven staat en ben nieuwsgierig naar jouw toekomstige GSD-projecten.

Lieve Hommies, lieve Anke, Catrien, Jeltsje, Jule, Lisette en Margriet. Jullie zijn mijn trouwe 

Friese vriendinnen. Het is fi jn dat je roots je altijd weer thuisbrengen. Bedankt voor jullie lieve 

support, voor het feit dat jullie mij af en toe weer met beide benen op de grond zetten en voor de 

gezellige weekenden weg samen. De wintersport in januari 2020 naar Kirchberg inclusief onze 

mannen gaat absoluut de boeken in als de meest memorabele skivakantie. Jule, buurvrouw, 

jij in het bijzonder bedankt voor alle IJssel wandelsessies. Als we al onze gesprekken hadden 

opgenomen hadden we nu waarschijnlijk een goedlopende podcastserie gehad.

Lieve JC Jane. “Ja wij zijn JC Jane -ooh- Ja we horen bij elkaar. ” Zo slecht als dit clublied 

is, zo mooi zijn mijn herinneringen aan mijn studententijd in Groningen met jullie. We begonnen 

als een groep van vijftien jonge, naïeve studenten en kijk waar we nu staan. Twee psychologen, 

drie data/business analisten, twee managers, een advocaat, een diplomaat, een mondhygiëniste, 

en vijf artsen verder zijn we eigenlijk stuk voor stuk nog niks veranderd. Ik ben trots op jullie allemaal 

en dankbaar voor zo’n diverse vriendengroep! Onze lustrumreis naar Guatemala en Belize was 

onvergetelijk, met als letterlijke hoogtepunt de beklimming van de Acatenango vulkaan. Gaan we 

snel een volgende reis boeken?

Om dit dankwoord een beetje effi  ciënter in te delen, maar niemand over te slaan wil ik ook 

de volgende personen bedanken: Mijn huisgenoten in Villa Koen; bedankt voor het sparren over 

productiviteit en de vele superfood ontbijtjes, die hebben mijn PhD vaardigheden vast goed gedaan. 

Beste Honours College maatjes, Eline en Kirsten, bedankt voor de mooie samenwerking die we 

hadden in ons project naar medisch leiderschap. De “Zwolse onderzoekertjes”, lieve Yldau, Matilda 

en Anouk. Jullie zijn alle drie ongeloofl ijk talentvolle onderzoekers, het was leuk jullie PhD te mogen 

volgen! Lieve Mariëlle, hoe jij je carrière vormgeeft is altijd erg inspirerend voor mij geweest, geen 

doel is jou te groot. Dat jij nu ook een PhD doet in jouw vakgebied verbaast me niks en ik weet zeker 

dat je dit fantastisch gaat afronden. Lieve Shanna, dit dankwoord ga jij hoogstwaarschijnlijk (en 

hopelijk) niet lezen op je wereldreis met Brian, maar ik wil je toch bedanken voor de gezellige tijd 

in Groningen en ik hoop dat we onze dubbeldates gaan voortzetten als jullie terugkomen van jullie 

reis. Beste Roelof, Dennis, Pero, Hanna, Elske en Anita, jullie bedankt voor de jaarlijkse Sneekweek 

barbecues, die traditie houden we erin! Beste tennis amateurs van TC WVF Westenholte. In mijn 

laatste PhD maanden was het heerlijk om met jullie af en toe een balletje te slaan en om ergens 

zonder gêne gewoon heel slecht in te zijn. Onze dubbelspellen in de stromende regen met de 

feesttentmuziek op de achtergrond waren een heerlijke tegenhanger voor mijn computerdagen.
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Lieve familie en schoonfamilie. Ik wil jullie allemaal bedanken dat jullie trouw bleven vragen 

wanneer deze lange “studie” was afgerond, geïnteresseerd waren in wat ik nou precies deed en 

soms ook vooral -al dan niet bewust- even niets vroegen. Het is nu eindelijk zover en dat vieren 

we met elkaar!

Beste Bernard, Yvonne, Pernella en Branco (en natuurlijk: Joram en Lance ). Al 10 jaar kom 

ik bij jullie over de vloer en hebben we met elkaar meerdere mooie verre reizen gemaakt. Bedankt 

dat ik deel mag uitmaken van jullie gezin. Bernard en Yvonne, ik vond het heel bijzonder dat jullie 

mij helemaal kwamen opzoeken in Connecticut en we met elkaar New York hebben ontdekt. Raoul, 

zwager, welkom bij de familie!

Lieve mem, tevergeefs heb je Heleen en mij geprobeerd -op een goede manier- te temperen 

in onze ambities, omdat jij weet dat geluk ook in hele andere dingen zit. Toch sta je nu voor de 

tweede keer in een openbaar proefschrift genoemd en misschien komt dat wel juist daardoor. 

Een mem waar ik altijd op kan rekenen en die mij als geen ander kent. Een engel zonder vleugels.

Lieve heit, herinneringen aan vroeger worden door de tijd steeds meer belicht met 

dankbaarheid. Toch is het ontzettende zonde dat jij niet verder mocht op onze levensreis. Ik mis 

je nog iedere dag, maar wat jij mij in die 16 jaar hebt meegegeven zal altijd genoeg zijn. Ik hoop 

dat je trots op ons bent.

Lieve zus, lieve Heleen. Zijn we “per ongeluk” allebei gepromoveerd. Het was fi jn om mijn 

uitdagingen in het begin van mijn promotietraject met jou te kunnen delen, samen taartjes te eten 

op publicaties en een kurk te knallen bij een toegekende subsidie. Bedankt voor alle logeerpartijtjes 

in Groningen toen ik zelf in Zwolle woonde. Lieve Henri, bedankt dat ik altijd bij jullie mocht logeren 

en dat je die ene keer om 2 uur ’s nachts niet boos werd toen ik je wakker belde met een afgaand 

alarm.

Hoi Jef, hoi schat, nee, ik ga je toch echt niet overslaan. Daar sta je dan met je naam in dit 

openbare proefschrift en nog wel als laatst en dus het meest opvallende plekje. Liever sta jij niet in 

de spotlights, maar dit proefschrift was er absoluut niet geweest als jij niet naast mij stond. Jij kent 

mij na 10 jaar als geen ander en weet precies wanneer ik een schop onder mijn kont nodig heb of 

gewoon wat liefde. Tegen je collega’s grap je weleens dat ik je beste investering ben. Ik hoop dat 

ik het waar ga maken de komende jaren, want je bent nog lang niet van mij af. Ik wil nog minimaal 

duizend keer snorkelen met schildpadden, walvishaaien, bultruggen en orka’s. Of eigenlijk maakt 

het ook niet uit, zolang het maar samen met jou is.

     Irene Hoogeveen, Zwolle, februari 2020.
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