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Nederlandse samenvatting
Eén op de zes kinderen in Nederland groeit op met een chronisch somatische 

aandoening.1 Een chronische ziekte heeft niet alleen invloed op de fysieke gezondheid 

van het kind, maar kan tevens het sociale leven, het functioneren op school en de 

mogelijkheid om te sporten beïnvloeden. Het kan invloed hebben op de kwaliteit van 

leven van kinderen en hun ouders.

Onder chronisch somatische aandoeningen vallen leverziekten en congenitale 

aandoeningen met de noodzaak tot chirurgische interventie, zoals galgangatresie. 

Galgangatresie is een leverziekte die optreedt bij baby’s in de eerste weken na de 

geboorte. Bij galgangatresie wordt de gal vanuit de lever niet goed afgevoerd naar 

de darmen. Baby’s lijken gezond bij de geboorte, maar al snel treedt geelzucht op 

en blijven baby’s geel na de periode van fysiologische geelzucht. In tegenstelling tot 

fysiologische geelzucht op basis van een ongeconjugeerd hyperbilirubinemie is er in 

het geval van galgangatresie sprake van een geconjugeerde hyperbilirubinemie, die 

langer aanhoudt dan twee weken na de geboorte. Naast geelzucht zijn ontkleurde 

ontlasting en donkere urine klinische tekenen van galgangatresie. Vet kan niet 

meer goed verteerd worden, doordat de gal niet meer in de darm komt. Hierdoor 

krijgt het lichaam een tekort aan vetten en vet-oplosbare vitaminen, met alle 

gevolgen van dien. Omdat galstuwing de lever beschadigt is het noodzakelijk om 

zo snel mogelijk een grote operatie uit te voeren waarbij de afvoer van gal hersteld 

wordt, een zogenaamde hepato-portoenterostomie volgens Kasai.3 Helaas is, of 

raakt, de lever bij het merendeel van de kinderen zo ernstig beschadigd dat een 

levertransplantatie onvermijdelijk is. Ruim 80% van de kinderen met galgangatresie 

krijgt uiteindelijk een lever transplantatie voor de leeftijd van 18 jaar.4,5 Galgangatresie 

is een zeldzame ziekte, met een incidentie van 1:19.000 nieuwgeboren baby’s per 

jaar.5 Het is echter de meest voorkomende oorzaak van eindstadium leverfalen en 

levertransplantatie in kinderen.

Onbehandeld is galgangatresie een fatale ziekte.6 Gelukkig hebben verbeterde 

behandelmogelijkheden de laatste decennia gezorgd voor een grotere 

overlevingskans van deze ziekte.7 Patiënten blijven echter levenslang onder controle 

in het ziekenhuis en lopen risico op complicaties. Er is in toenemende mate aandacht 

voor de secundaire consequenties en de lange-termijn gevolgen van chronische 

ziektes, zoals galgangatresie, op morbiditeit en kwaliteit van leven. 
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Het hoofddoel van dit proefschrift was het onderzoeken van de impact van 

galgangatresie op de neuropsychologische ontwikkeling van kinderen en de kwaliteit 

van leven van zowel kinderen als hun ouders.

In deel I wordt een literatuur onderzoek naar de neuropsychologische uitkomsten 

van kinderen met een leverziekte beschreven. De resultaten laten zien dat kinderen 

met een leverziekte een verhoogd risico lopen op een achterstand in de cognitieve 

en motorische ontwikkeling, en op gedragsproblemen (Hoofdstuk 2). Relatief weinig 

was bekend over hun motorische ontwikkeling en schoolprestaties.

In deel II worden de resultaten met betrekking tot de neuropsychologische 

ontwikkeling van kinderen met galgangatresie uit Nederland beschreven, in 

verschillende leeftijdscategorieën, namelijk van baby’s (0-5 maanden, zowel voor als 

na de Kasai operatie), peuters (2-3 jaar) en kinderen op basisschoolleeftijd (6-12 jaar). 

Deze resultaten laten zien dat er bij een groot aantal kinderen met galgangatresie 

sprake is van een achterstand in de neuropsychologische ontwikkeling, met name 

wat betreft de motorische ontwikkeling (Hoofdstuk 3-5). Bijna de helft van de baby’s 

met galgangatresie, zowel voor als na de Kasai operatie, toonde een afwijkend 

bewegingsrepertoire, wat suggestief is voor neurologische schade (Hoofdstuk 3, 

4). Op peuterleeftijd was een achterstand in de neuropsychologische ontwikkeling 

te zien, met name wat betreft de motorische ontwikkeling (Hoofdstuk 4). De kwaliteit 

van het bewegingsrepertoire van 2 tot 5 maanden oude baby’s, na de Kasai operatie, 

bleek een grote voorspellende waarde te hebben voor een achterstand in de 

neuropsychologische ontwikkeling in peuters met galgangatresie (Hoofdstuk 4). 

Ook bij kinderen met galgangatresie op basisschoolleeftijd was er sprake van een 

ontwikkelingsachterstand en 26% van de kinderen zat op het speciaal onderwijs 

(Hoofdstuk 5). Opnieuw was de motorische ontwikkeling het meest aangedaan, 

slechts 25% van de kinderen scoorde in de normale range. Alle domeinen waren 

aangedaan: fijne motoriek, grove motoriek en balans (Hoofdstuk 5).

Een ander doel was om risicofactoren voor een ontwikkelingsachterstand bij 

kinderen met galgangatresie te identificeren (Hoofdstuk 3-5). Meest waarschijnlijk 

is de oorzaak voor de neuropsychologische achterstand die gepaard gaat met 

galgangatresie multifactorieel en wordt het veroorzaakt door zowel fysiologische, 

ziekte-gerelateerde factoren, als door secundaire psychosociale factoren 

(Hoofdstuk 2-5). De meeste bevindingen suggereren een rol van cholestase en 

143709_RodijkLyan_BNW-def.indd   217143709_RodijkLyan_BNW-def.indd   217 24-08-2020   09:1524-08-2020   09:15



218

Appendices

(de consequenties van) chronisch leverfalen, in combinatie met een slechte 

voedingstoestand en groeiachterstand (Hoofdstuk 9). We vonden geen statistisch 

significante verschillen tussen kinderen die hun eigen lever nog hebben en kinderen 

die een levertransplantatie hebben ondergaan (Hoofdstuk 4, 5).

In deel III werd de impact van galgangatresie op de kwaliteit van leven van kinderen 

en hun ouders en op het gezinsfunctioneren onderzocht (Hoofdstuk 6-8). Zowel 

de kinderen zelf, als hun ouders, werden gevraagd om vragenlijsten in te vullen 

over hun ziekte-gerelateerde kwaliteit van leven. De resultaten laten zien dat de 

ziekte-gerelateerde fysieke en psychosociale kwaliteit van leven van kinderen met 

galgangatresie lager is dan dat van gezonde leeftijdsgenootjes. Hun fysieke kwaliteit 

van leven is niet alleen lager vergeleken met gezonde leeftijdsgenootjes maar ook 

vergeleken met andere kinderen die een grote operatie hebben ondergaan als baby, 

of met een chronische ziekte (Hoofdstuk 6). Recente medische complicaties, een 

achterstand in de motorische ontwikkeling, gedragsproblemen en het volgen van 

speciaal onderwijs was geassocieerd met een lagere ziekte-gerelateerde kwaliteit 

van leven van kinderen met galgangatresie (Hoofdstuk 6).

Het is aannemelijk dat het hebben van een kind met een vaak ernstige, chronische 

aandoening als galgangatresie ook invloed heeft op de ouders. In de eerste jaren 

nadat een kind gediagnosticeerd wordt met galgangatresie rapporteren moeders 

significant meer angstklachten vergeleken met een referentiegroep (Hoofdstuk 7). 

Voor vaders was dit verschil niet statistisch significant. Angst en stress bij moeders 

nam af over de tijd, al rapporteerden moeders 2 tot 3 jaar na de diagnose van hun 

kind nog steeds meer angstklachten dan de referentiegroep. Ouders van kinderen die 

na de Kasai operatie langdurig opgenomen waren in het ziekenhuis rapporteerden 

meer angst en stress enkele maanden na de operatie.

Ondanks dat angst en stress gerelateerd waren aan een lagere kwaliteit van leven, 

lijkt de kwaliteit van leven van ouders van zowel baby’s en peuters, als kinderen op 

basisschoolleeftijd, met galgangatresie relatief onaangedaan (Hoofdstuk 7, 8). 

Ouders van kinderen op basisschoolleeftijd rapporteerden vergelijkbare angst, 

stress en kwaliteit van leven als de referentiegroep (Hoofdstuk 8). Ouders met een 

persoonlijkheidskenmerk om snel angst te ervaren (anxiety trait), ouders op oudere 

leeftijd en ouders met een laag inkomen rapporteerden een lagere kwaliteit van 

leven (Hoofdstuk 8).
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Gezinnen van kinderen met galgangatresie op basisschoolleeftijd rapporteren 

verminderde gezinsactiviteiten als consequentie van de chronische ziekte van 

het kind (Hoofdstuk 7). Desalniettemin rapporteerden zowel de kinderen als hun 

ouders een sterke gezinscohesie, met andere woorden, een sterke emotionele band 

tussen de gezinsleden.

Concluderend laten de resultaten zien dat galgangatresie een significante 

impact heeft op het leven van kinderen, met name wat betreft de motorische 

ontwikkeling en het fysiek functioneren. Het is belangrijk om problemen in 

de motorische en neuropsychologische ontwikkeling zo vroeg mogelijk op te 

sporen, om gerichte interventies te kunnen starten op een vroeg moment met de 

grootste kans op therapeutisch succes. Onze resultaten vragen om, en vormen 

de basis voor, de ontwikkeling van een gericht neuropsychologische screening 

en interventieprogramma om de prognose van deze kwetsbare patiënten te 

verbeteren. Om baby’s met een risico op een motorische of neuropsychologische 

achterstand zo vroeg mogelijk te identificeren, pleiten wij voor de implementatie van 

General Movement Assessment in de reguliere medische zorg. Ook voor ouders is 

psychologische screening geïndiceerd, met name voor moeders in de eerste jaren 

nadat een kind is gediagnosticeerd met galgangatresie. Psychosociale ondersteuning 

voor ouders is niet alleen gunstig voor het welzijn van de ouders, maar zou tevens 

een positief effect kunnen hebben op de neuropsychologische en emotionele 

ontwikkeling, en kwaliteit van leven, van hun kinderen. Adequate neuropsychologische 

screening en interventie draagt bij aan een optimale ontwikkeling van kinderen en 

helpt hen om op te groeien tot onafhankelijke en levendige volwassenen, met de 

minste hinder van hun ziekte of de daarbij behorende behandeling.
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Dankwoord
De afgelopen jaren heb ik deel uit mogen maken van een geweldig onderzoeksteam. 

Ik heb ontzettend veel geleerd en inspirerende mensen ontmoet. Zonder de hulp 

van zo veel mensen zou dit proefschrift er niet zijn geweest. Graag wil ik iedereen 

bedanken die heeft bijgedragen aan dit proefschrift, waaronder een aantal mensen 

in het bijzonder. 

Allereerst wil ik alle kinderen met galgangatresie en natuurlijk hun ouders/

verzorgers bedanken voor hun deelname aan onze studies. Bedankt dat jullie ons 

inzicht wilden geven in de impact die deze aandoening heeft op jullie leven. Zonder 

jullie bereidwilligheid was dit proefschrift er niet geweest! 

Geachte dr. Bruggink, beste Janneke, wat ben ik blij dat ik de afgelopen jaren 

onder jouw leiding aan het COLINO-project heb mogen werken! Bedankt voor het 

vertrouwen dat je in mij als jonge student had. Bedankt voor je toegankelijkheid, 

geduld (wanneer ik soms juist wat ongeduldig kon zijn) en flexibiliteit, ook toen mijn 

leven zich steeds meer in Utrecht ging afspelen. Bedankt voor je positieve woorden 

en dat je mij, als referentie, hebt geholpen met het krijgen van een baan in de 

Kindergeneeskunde. Bedankt voor alle gezelligheid, bijvoorbeeld tijdens het kijken 

van de vele ‘GM’-filmpjes, voor alle leuke borrels en voor je instelling dat elke mijlpaal 

gevierd moet worden!

Geachte prof. dr. Hulscher, beste Jan, toen ik als bachelor student deel uitmaakte 

van het Studenten Trauma Team had ik nooit gedacht dat dit uiteindelijk tot een 

promotietraject zou leiden. Ik vond het in eerste instantie spannend om me voor 

zo’n lange tijd vast te leggen. Met name omdat ik nog veel reisplannen had, maar 

jij overtuigde mij er van dat het één het ander niet in de weg hoeft te staan. En zo 

geschiedde. Ik heb ontzettend mooie en leerzame jaren gehad waarin ik zeker niet 

werd belemmerd in mijn reislust. Meerdere keren werden deze reizen gecombineerd 

met internationale congresbezoeken. Veel dank daarvoor! Ik waardeer je eindeloze 

enthousiasme en daadkracht om de zorg voor kinderen te verbeteren. Bedankt voor 

je kritische feedback waar nodig: het heeft me niet alleen werkinhoudelijk sterker 

gemaakt, maar ook geleerd om te kunnen relativeren. Het is een eer om op de dag 

na jouw oratie mijn proefschrift te mogen verdedigen! 
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Geachte prof. dr. Verkade, beste Henkjan, bedankt voor alle begeleiding de 

afgelopen jaren. Wat was het fijn dat jij met een kritische ‘helicopterview’ meedacht 

over de studies en hielp om ze tot een hoger niveau te tillen. Bedankt voor je 

betrokkenheid, niet alleen op het gebied van mijn promotieonderzoek, maar ook op 

mijn weg naar arts binnen de Kindergeneeskunde. 

Geachte leden van de beoordelingscommissie, prof. dr. Brouwer en prof. dr. 

Verhagen, hartelijk dank voor uw beoordeling van dit proefschrift. Dear prof. dr. 

Pakarinen, thank you for the valuable review of my thesis. 

Geachte drs. den Heijer, beste Anne, wat fijn dat jij al vanaf het begin betrokken bent 

bij het COLINO-project. Bedankt voor alle begeleiding en hulp bij de testafnames van 

de kinderen, zonder jou was dit proefschrift er niet geweest! Ik weet zeker dat we met 

jouw hulp een goed neuropsychologisch interventieprogramma gaan opzetten voor 

kinderen met galgangatresie (en wellicht voor vele meer)! 

Geachte prof. dr. Bos, beste Arie, bedankt voor de goede begeleiding en fijne 

samenwerking. Ik kijk met veel plezier terug op de GM cursus in Modena. Je 

enthousiasme en passie voor het vak werken aanstekelijk! 

Geachte drs. de Kleine, beste Ruben, bedankt voor de fijne samenwerking en 

waardevolle bijdrage aan dit proefschrift. Ik kijk uit naar jouw promotie! 

Dear dr. Alizadeh, dear Behrooz, thank you for your patience, effort and determination 

to transform me into a statistician. Dear Tesfa, thank you for all your help and the 

pleasant collaboration. I wish you both all the best!

Geachte dr. Witvliet, beste Marieke, bedankt voor je begeleiding en betrokkenheid 

bij de studies naar kwaliteit van leven. Wie weet tot ziens in het WKZ!  

Beste Sahar, Greetje, Anneke, Marloes, secretaresses, poli-medewerkers en 

verpleging van M1VA en L1VA , bedankt voor al jullie hulp bij de logistiek, waaronder 

het benaderen en inplannen van de kinderen voor ons onderzoek. Zonder jullie hulp 

was dit niet mogelijk geweest. 
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Beste José Willemse, bedankt voor je betrokkenheid, enthousiasme en inzet om de 

zorg voor leverpatiënten te optimaliseren. 

Beste kinderartsen en collega arts-assistenten uit het Meander MC, bedankt voor 

de fijne sfeer en leuke werkplek! Ik kijk uit naar wat de rest van dit jaar gaat brengen.

Lieve collega-onderzoekers en kamergenoten uit ‘de oven’, lieve Agnes, Anneke, 

Eke, Daan, Irene, Iris, Maleen, Marinke, Mark H, Mark N, Nicole, Raquel, Sanne en Tom, 

bedankt voor alle gezelligheid, tips and tricks en momenten van stoom afblazen. 

Waar sommige van jullie hebben bijgedragen aan de inhoud van dit proefschrift 

door te helpen met het verzamelen van data, de analyses of het maken van een 

figuur, stonden anderen klaar met een kop koffie, een goed gesprek of zelfs een 

logeerplek. Tijdens mijn promotietraject zijn veel mooie vriendschappen ontstaan. 

Ik heb heel wat memorabele momenten met jullie meegemaakt, waaronder op de 

dansvloer in Liverpool! Bedankt voor de gezellige (en soms iets te lange) lunch- of 

koffiepauzes, wandelingetjes rondom het ziekenhuis, borrels en feestjes. Laten wie 

die vooral blijven voortzetten! 

Voor mij staat dit boek niet alleen voor het einde van een promotietraject, maar ook 

voor het afsluiten van mijn studententijd. Graag wil ik dan ook iedereen bedanken 

die mijn studententijd in Groningen onvergetelijk heeft gemaakt. Lieve Eline, Myrthe 

en Suzanne, wat blijft het bijzonder dat wij per toeval in hetzelfde introductiegroepje 

werden geplaatst en nu zo’n speciale vriendschap hebben. Jullie betekenen heel veel 

voor mij! Lieve JC Jane, lieve jaarclubgenootjes, jullie zijn voor mij onmisbaar geweest 

in de geweldige tijd in Groningen en natuurlijk daarna. Bedankt voor de waardevolle 

vriendschappen en natuurlijk de vele mooie feestjes. In het kader van ‘survival of de 

fittest’ hebben we de vaste clubavonden in Groningen nog lang doorgezet, terwijl 

steeds meer Janies uitvlogen. Al mag ik me inmiddels ook niet langer tot ‘the fittest’ 

rekenen; ik weet zeker dat ik er vriendinnen voor het leven bij heb! Lieve Imeen, ik 

denk nog vaak terug aan de tijd in Deventer en ons Nicaragua avontuur: “Si, hablo 

español muy bien”. Wanneer het weer kan gaan we snel weer een festival plannen! 

Lieve Asmara, soms klikt het gewoon heel goed met iemand. Al hebben we elkaar niet 

altijd even veel gezien; onze vriendschap zat verweven in mijn studententijd. Lieve 

huisgenoten in zowel Groningen als Deventer: bedankt voor alle gezellige etentjes, 

spelletjes of filmavonden, feestjes en goede gesprekken. Speciale dank aan alle 

Harry’s: wat was het fijn om er tijdens mijn studententijd een extra familie bij te krijgen!
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Lieve Kelly, Nienke en Vera, het voelt nog maar zo kort geleden dat we samen op 

het schoolplein speelden, onze eerste Martini’s dronken en wekelijks op de fiets naar 

Lucky gingen. Al zien we elkaar niet meer zo vaak als vroeger, een vriendschap met 

zo’n sterke basis is voor mij ontzettend waardevol!

Lieve Linda en Theo, Cok en Gertie, Karsten en May, en Renske, bedankt dat jullie mij 

zo liefdevol hebben opgenomen in jullie familie. Bedankt voor jullie eindeloze interesse 

en steun. Ik had me geen leukere schoonfamilie kunnen wensen!

Lieve Thomas en Steyn, hoe meer zielen hoe meer vreugd! Bedankt voor jullie humor, 

Twentse nuchterheid en goede gesprekken. 

Lieve Nicole en Sanne, vroeger schreven we altijd zelfverzonnen verhaaltjes, hadden 

jullie ooit gedacht dat ik daadwerkelijk een boek zou uitbrengen?! Bedankt dat jullie 

altijd voor mij klaar staan, om mij te steunen, of om mij (gevraagd of ongevraagd) 

jullie kritische opinie te geven. Het is voor mij dan ook niet meer dan vanzelfsprekend 

dat jullie tijdens mijn verdediging als paranimfen aan mijn zijde staan. Wat ben ik 

ongelofelijk blij met jullie als mijn zussen! 

Lieve mam en pap, hoe kun je mensen bedanken die zo onbeschrijfelijk veel voor je 

betekenen? Bedankt voor jullie onvoorwaardelijke liefde en steun in alles wat ik doe. 

Ik hou zo veel van jullie! 

Lieve Wouter, als er iemand is die voor mij een onmisbare rol in dit promotietraject 

heeft gehad, dan ben jij het wel. Onder het motto ‘alles komt altijd goed’ geef je mij het 

gevoel dat elke keuze die ik maak de juiste is. Bedankt dat ik elke dag weer opnieuw 

mag genieten van jouw optimisme, vrolijkheid en enthousiasme. Het leven is nog 

leuker samen met jou! Ik hou van je! 
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Rodijk LH , den Heijer AE, Hulscher JBF, Verkade HJ, de Kleine RH, Bruggink JLM. 

Neurodevelopmental outcomes in children with liver diseases: a systematic review. 

J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018;67:157-168.

Rodijk LH, den Heijer AE, Hulscher JBF, Alizadeh BZ, de Kleine RH, Verkade HJ, Bruggink 

JLM. Long-term neurodevelopmental outcomes in children with biliary atresia. J 

Pediatr. 2020;217:118-24.

Rodijk LH, Schins EMW, Witvliet MJ, Verkade HJ, de Kleine RH, Hulscher JBF, Bruggink 

JLM. Health-related quality of life in biliary atresia patients with native liver or 

transplantation. Eur J Pediatr Surg. 2020;30:261-272.

Rodijk LH, Schins EMW, Witvliet MJ, Alizadeh BZ, Verkade HJ, de Kleine RH, Hulscher 

JBF, Bruggink JLM. Quality of life in parents of children with biliary atresia. J Pediatr 

Gastroenterol Nutr. 2020 (in press).

Habtewold TD, Rodijk LH , Liemburg EJ, Sidorenkov G, Boezen HM, Bruggeman R, 

Alizadeh BZ. A systematic review and narrative synthesis of data-driven studies in 

schizophrenia symptoms and cognitive deficits. Transl Psychiatry. 2020;10:244.

Submitted

Rodijk LH , Bos AF, Verkade HJ, de Kleine RH, Hulscher JB, Bruggink JL. Early motor 

repertoire in infants with biliary atresia: a nationwide prospective cohort study.

Rodijk LH, de Kleine RH, Verkade HJ, Alizadeh BZ, Witvliet MJ, Hulscher JBF, Bruggink 

JLM. Parental wellbeing after diagnosing a child with biliary atresia: a longitudinal 

nationwide cohort study.
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Presentations at (inter-)national conferences and meetings

Poster presentation

2019: The European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition

(ESPGHAN) Annual Meeting, Glasgow, Scotland

2018: British Association of Paediatric Surgeons (BAPS) International Congress, 

Liverpool, the Netherlands

2016: Pediatric Association Society (PAS), Baltimore, USA

Oral presentation

2019: Prize winning session, British Association of Paediatric Surgeons (BAPS) 

International Congress, Nottingham, UK

2019: SLAM-sessie, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Papendal, the 

Netherlands

2019: International Liver Transplantation Society (ILTS) Congress, Toronto, Canada

2018: National meeting for pediatric surgeons, Groningen, the Netherlands

2016: British Association of Paediatric Surgeons (BAPS) International Congress, 

Amsterdam, the Netherlands
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Over de auteur
Lyan Rodijk werd op 16 maart 1993 geboren in Nijverdal, 

waar zij haar jeugd doorbracht. In 2011 behaalde zij 

haar Atheneumdiploma aan scholengemeenschap 

Reggesteyn, te Nijverdal. In datzelfde jaar verhuisde 

zij naar Groningen om te starten met de opleiding 

Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Tijdens haar studietijd was Lyan actief in diverse 

bijbanen, commissies en studenten teams van 

het Universitair Medisch Centrum Groningen, 

waaronder het Studenten Trauma Team. Tijdens die 

werkzaamheden werd haar interesse voor het doen van onderzoek aangewakkerd. 

Na het behalen van haar bachelor Geneeskunde in 2014 heeft Lyan 4 maanden 

vrijwilligerswerk gedaan en gereisd in Tanzania, alvorens aan haar wetenschappelijke 

stage bij de afdeling Kinderchirurgie/-MDL te beginnen. Gezien het succes van deze 

stage solliciteerde Lyan voor het MD/PhD traject aan de Rijksuniversiteit Groningen, 

wat haar de mogelijkheid gaf om de coassistentschappen te combineren met 

medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Haar junior coassistentschappen volbracht zij in het Universitair Medisch Centrum 

Groningen en haar senior coassistentschappen in het Deventer Ziekenhuis. Hierna 

liep zij een tropencoschap in San Carlos, Nicaragua. Haar semi-arts stage liep zij 

bij de afdeling Kindergeneeskunde in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda en de 

afdeling Maag-, Darm-, Leverziekten in het st. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. In 

april 2019 sloot zij het artsexamen met goed gevolg af, om zich vervolgens volledig 

op haar promotieonderzoek te richten. Sinds mei 2020 is zij werkzaam als ANIOS 

Kindergeneeskunde in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort.

Tijdens haar promotietraject onderhield Lyan nauw contact met alle deelnemende 

kinderen met galgangatresie en hun ouders en schreef zij over het onderzoek in het 

verenigingsblad van de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging. Lyan heeft haar 

promotieonderzoek diverse keren mogen presenteren op nationale en internationale 

congressen en symposia. Op woensdag 7 oktober 2020 zal zij haar proefschrift 

getiteld: ‘Biliary atresia: neurodevelopment and quality of life’ verdedigen aan 

de Rijksuniversiteit Groningen.
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