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Summary and Future Perspectives 
In the Introduction I give a description of the burden, epidemiology, classification 
and implicated causes of psychiatric disorders such as schizophrenia and autism. 
The etiology of these disorders is complex and only partially understood. At the 
same time mental disorders contribute enormously to psychological, social and 
economic suffering, on a global and individual level. Having an affected relative can 
have detrimental effects on future perspectives of a family, notably in third-world 
countries, because most disorders are characterized by early onset and chronicity 
with little hope of full recovery. The predicted rise in prevalence of certain 
psychiatric disorders by the WHO is worrying. Despite the relatively wide 
availability of psychiatric services and psychiatrists in Western countries, under-
diagnosis and under-treatment are still common. Currently available diagnostic and 
treatment (psychosocial and/or medication) modalities are not perfect. Diagnostic 
modalities have poor consistency in the short-term, while treatment modalities 
have poor efficacy and significant side-effects. Metabolic side-effects burden the 
lives of patients with psychiatric disorders extra, because they are associated with 
increased risk of cardiovascular disease (CVD) in a population that is already at risk. 
Risk factors for CVD are difficult to treat in patients with schizophrenia, because of 
substance abuse and self-neglect. Few patients with schizophrenia recover 
sufficiently to have a normal societal life. The largely unknown disease etiology and 
a diagnostic system that is solely based on observations of symptom clusters seem to 
be responsible for a poor prognosis of patients with psychiatric disorder. It is 
surprising, in this context, that the many epidemiological studies and the studies of 
animal models (e.g. for anxiety, depression and addiction) have not resulted in 
drugs other than those that were discovered by serendipity. These drugs have, 
however, increased our knowledge about mental disorders on a molecular and 
cellular level with respect to neuronal signaling, and insight into their modes of 
action is increasing. So far, it seems that hypothesis-driven research has failed to 
provide novel solutions for psychiatric disorders, while identifying many risk 
factors related to psychosocial, cultural, and early-life events. While genetic studies 
have uncovered predisposing gene candidates (many of which could not be 
replicated in subsequent studies), their overall contribution to the susceptibility to 
mental disorders appears to be small or negligible compared to the contribution of 
non-genetic risk factors. Despite these efforts in fundamental research, no single 
gene has been identified that explains the complex etiology of mental disorders and 
that might function as a lead towards more effective therapies.  
 More recently altered gene expression due to epigenetic regulation has been 
implicated in the development of mental disorders. Our environment (e.g. 
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nutrition), and even some of the putatively involved mutations (e.g. MECP2) and 
polymorphisms (e.g. MTHFR), can affect gene expression via epigenetic 
mechanisms. This partly explains why genetic findings are not easily replicated and 
possibly also the way psychosocial and cultural factors increase the risk for the 
development of a psychiatric disorder. Therefore, it seems to make more sense to 
study health and disease at the ‘executive’ level of a cell or organism, i.e. 
quantitative and qualitative changes at the protein level are likely to better reflect 
the dynamic processes that are characteristic for health and disease than is done by 
our ‘static’ genome. The same reasoning is valid if we are trying to increase insight 
into the process(es) that lead(s) to the development of a mental disorder. 
 Modern non-hypothesis driven technologies, such as genomics, 
transcriptomics, proteomics and metabolomics, are likely to increase our 
comprehension of mental disorders through the (expression-) profiling of hundreds 
to thousands of genes, gene-transcripts (mRNA), proteins and metabolites, 
respectively. Powerful bioinformatics approaches are essential for the integration of 
these results in functional correlation networks, thereby offering the possibility to 
study mental disorders in a systems biology approach. If non-hypothesis driven 
research is used in such a way that it complements hypothesis driven studies, it can 
be expected that in the near future new prognostic, diagnostic and therapeutic 
biological markers (biomarkers) or panels of markers for mental disorders will be 
discovered. These markers should have superior sensitivity and specificity and 
relate in a causative manner to the organ, tissue, cell or molecular pathway that is 
part of the pathophysiology. In the end it may even be possible to make mental 
disorders run a less severe course, to prevent or delay the onset in susceptible 
individuals, to decrease the presence or effect of environmental risk-factors, to 
identify highly-susceptible individuals, and to prevent or even cure mental 
disorders in generations to come. The latter is a utopia if we appreciate the thought 
that psychiatric disorders are a an inseparable part of the spectrum of humanity. 
 
In Chapter 1 we elude on the role of folate, notably its role in carbon-1 metabolism 
and epigenetics, and long-chain polyunsaturated fatty acids (LCPUFA) in 
schizophrenia, autism and depression. As described in the Introduction, these 
complex disorders do not inherit by Mendel’s law and the search for a genetic basis 
has remained unsuccessful. The relation of low birth weight and pregnancy 
complications with schizophrenia and autism suggests developmental adaptations 
by fetal ‘programming’. Epigenetics might constitute the basis of such programming 
and depends on folate status and carbon-1 metabolism in general. In key animal 
experiments dietary carbon-1 substrate availability during pregnancy was found to 
affect gene expression in the offspring. This led to the idea that early folate status of 
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patients with schizophrenia might be compromised, which is supported by (i) 
coinciding incidences of schizophrenia and neural tube defects (NTDs) during the 
Dutch hunger winter of 1944-1945, (ii) coinciding seasonal fluctuations in birth of 
patients with schizophrenia and NTDs, and higher schizophrenia incidence in (iii) 
immigrants and (iv) methylene tetrahydrofolate reductase 677C→T homozygotes. 
Recent studies in schizophrenia and autism point at epigenetic silencing of genes 
(e.g. reelin) or chromosomal loci that are crucial for e.g. brain development. The 
product of the reelin gene, for example, is involved in neural plasticity and 
neurodevelopment. Findings of a low status of carbon-1 substrates in adults with 
schizophrenia with DNA hypomethylation and altered gene expression as possible 
consequences, add to the idea of aberrant carbon-1 metabolism in certain 
psychiatric disorders. Low folate status is also associated with the severity of the 
negative symptoms of schizophrenia. The same has been suggested for the 
LCPUFAs arachidonic (AA, from meat) and docosahexaenoic (DHA, from fish) acid, 
which are components of brain phospholipids, and modulators of signal 
transduction and gene expression. Patients with schizophrenia and possibly autism, 
exhibit abnormal phospholipid metabolism that might cause local depletion of AA 
and impaired eicosanoid-mediated neuronal signal transduction. National fish 
intakes relate inversely with major and postpartum depressions, which suggests a 
relation between the intake of the LCPUFA eicosapentaenoic acid (EPA, from fish) 
and the incidence of depression. Five out of six randomized controlled trials with 
add-on EPA have shown positive effects in schizophrenia and four out of six were 
favorable in depression and bipolar disorders. From the presented evidence we 
conclude that folate and LCPUFAs may be important in both the etiology and 
severity of at least some psychiatric diseases. These findings together with the fact 
that low status of B-vitamins and LCPUFA are associated with increased risk of 
cardiovascular disease, led to the study described in Chapter 2. 
 In Chapter 2 we assessed the essential fatty acid (EFA) and B-vitamin status, 
together with their anthropometrical, lifestyle and biochemical determinants, in 61 
patients with schizophrenia and established whether those with a very poor status 
of these important nutritional constituents respond biochemically to the 
appropriate dietary supplements. This study also aimed to test the membrane-
phospholipid hypothesis in schizophrenia, which suggests altered rates of 
incorporation and removal of EFA from phospholipids in neural cell membranes. 
The fatty acid composition of erythrocytes (peripheral) was assumed to reflect the 
fatty acid composition of neurons (central) according to results from previous 
studies. We found that as a group, patients had high erythrocyte saturated fatty acid 
(FA) and monounsaturated FA levels but low levels of the important 
polyunsaturated FAs of the ω3 and ω6 series. Patients reporting not to take vitamin 
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supplements had low concentrations of serum vitamin B12 and high plasma 
homocysteine (Hcy). In a multivariate analysis Hcy variance proved best explained 
by serum folate in both the total group and in male patients, and by vitamin B12- 
and B6-blood levels in female patients. Alcohol consumption and duration of illness 
were found to be risk factors for low polyunsaturated FA status (<2.5th percentile of 
the reference range), while male gender and absence of fish consumption predicted 
hyperhomocysteinemia (>97.5th percentile of the reference range). To our 
astonishment we found two patients exhibiting biochemical EFA deficiency 
(20:3ω9 above the cut-off value), while 7 patients had biochemical signs of 
ω3/DHA marginality, which was defined as moderately increased 22:5ω6/DHA 
ratio. In addition, four patients exhibited intermediate hyperhomocysteinemia (30-
100 μmol/L) with plasma values ranging from 57.5-74.8 μmol/L. Such severe 
abnormalities are rare in the general population suggesting a metabolic origin or the 
long-term consumption (many years) of a diet deficient in these essential nutrients. 
The fact that none of these 5 patients, with either intermediate 
hyperhomocysteinemia, biochemical EFA deficiency, or both, was assessed by their 
clinicians to have a poor diet, is worrying and indicative of suboptimal risk factor 
assessment and treatment in patients with schizophrenia. That diet was at the basis 
of these abnormalities was confirmed after supplementing 4 of these 5 patients with 
B-vitamins and with soybean and fish oils. Although, we did not measure 
psychiatric symptoms during supplementation, in the long-term the treating 
psychiatrist noticed some improvements. We concluded that a subgroup of patients 
with schizophrenia suffers from biochemical EFA deficiency, ω3/DHA marginality, 
moderate hyperhomocysteinemia, or combinations thereof. Correction is indicated 
in view of the possible relation of poor EFA and B-vitamin status with psychiatric 
symptoms, but notably to reduce their high risk of cardiovascular disease. 
 In Chapter 3 we describe a study on the relationship between platelet (PLT) 
serotonin (5-HT) and intestinal permeability in children with pervasive 
developmental disorders (PDD) in Curaçao. Platelet hyperserotonemia is observed 
in 30-40% of patients with PDD, and we hypothesized that PLT 5-HT levels in 
PDD are mainly determined by intestinal motility (see Chapter 4), for which 
increased intestinal permeability might be a proxy. Previous studies reporting 
increased intestinal permeability in approximately half of the patients with PDD, 
are in support of the existence of a ‘leaky gut syndrome’ in a subgroup of children 
with PDD. The aim of this study was to assess whether a leaky gut is related to 
increased PLT 5-HT contents. For this, differential sugar absorption and PLT 5-HT 
were determined in 23 children with PDD. Platelet 5-HT (2.0-7.1 nmol/109 PLT) 
was elevated in 4 or 6 out of 23 patients, depending on the employed cut-off value. 
Two cut-off values were used: 5.4 nmol/109 PLT, is used in the diagnosis of 
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carcinoid tumors; and 4.55 nmol/109 PLT, is used to classify patients with PDD as 
being normo- or hyperserotonemic. Remarkably, none of the patients exhibited 
elevated intestinal permeability (urinary lactulose/mannitol ratio: 0.008-0.035 
mol/mol). Also, no correlation between PLT 5-HT and intestinal permeability or GI 
tract complaints was observed, which led us to reject our initial hypothesis. PLT 5-
HT correlated with 24h urinary 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA; p=0.034), 
which is the principal metabolite of 5-HT. Also urinary 5-HIAA and urinary 5-HT 
were interrelated (p=0.005) suggesting increased production of 5-HT to be 
responsible for PLT hyperserotonemia in a subgroup of children with PDD. To 
study the (in)consistency of intestinal permeability and PLT 5-HT, we suggest 
monthly monitoring in a well-defined patient and control group, notably to 
confirm or reject the presence of increased intestinal permeability in this group. 
 The usefulness of PLT 5-HT as a marker of intestinal motility is the topic of 
Chapter 4. To study the effects of intestinal motility on PLT 5-HT in a non-invasive 
indirect manner, we determined whether PLT 5-HT is lower at a condition of 
relative gut motor activity quiescence (i.e. in newborns at birth) compared with a 
condition of normal gut motor activity (i.e. in their mothers at birth), and whether 
in newborns institution and discontinuation of enteral feeding coincide with 
increases and decreases of PLT 5-HT, respectively. For this PLT 5-HT was 
determined in 17 mothers and their 18 healthy full-term newborns at birth in 
Curaçao. To support a role of intestinal motility as determinant of PLT 5-HT, 
longitudinal PLT 5-HT data and data of feeding modes (enteral or parenteral) in 5 
out of 20 included preterm-born infants were evaluated. We replicated the findings 
from previous studies that newborns exhibit about two-fold lower PLT 5-HT 
compared with their mothers (medians: 1.5 and 2.9 nmol/109 PLT, respectively). In 
a multivariate analysis we found newborn PLT 5-HT to be positively related with 
maternal PLT 5-HT and newborn mean PLT volume, and negatively with newborn 
whole blood tryptophan. We have no explanation for the relation between 
newborn and mother PLT 5-HT. The negative correlation of newborn PLT 5-HT 
with newborn tryptophan suggests that PLT 5-HT is largely independent of 
tryptophan-availability. In the longitudinally investigated preterm-born infants we 
observed 7 increases and 1 decrease of PLT 5-HT during institution of enteral 
feeding (observed in 5/5 infants), and 2 decreases and 1 increase of PLT 5-HT 
during parenteral feeding (observed in 3/5 infants). Despite the low number of 
included newborns in the longitudinal study we expect that the lower PLT 5-HT at 
birth, and its change in response to the institution or discontinuation of enteral 
feeding, is related to the relatively gut motor quiescence at birth, and the 
increase/decrease of intestinal motility as reaction to the institution/discontinuation 
of enteral feeding, respectively. These results suggest gut motor activity to be an 
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important determinant of PLT 5-HT in early postnatal life. However, to support 
this notion, in vivo intestinal motility measurements should be correlated with 
changes in PLT 5-HT over time (e.g. some months). 
 
In Chapter 5 we describe the development, evaluation and application of a 
biomarker discovery platform for urine as a non-hypothesis driven approach. Low-
molecular weight urinary compounds were analyzed by reversed-phase liquid 
chromatography coupled to mass spectrometry (LC-MS) and data were compared 
using multivariate statistical data analysis. More specifically, separation by gradient 
elution with acetonitrile and subsequent detection by UV-absorbance at 214nm in-
line with electrospray Ion-Trap MS was employed. Using this technique we were 
able to resolve thousands of compounds with good sensitivity and selectivity. The 
method was evaluated for its lower limit of detection (5.7-21 nmol/L), within-day 
(2.9-19%) and between-day (4.8-19%) analytical variation of peak areas, linearity 
(R2: 0.918-0.999), and standard deviation for retention time (<0.52 min) by means 
of addition of seven 3-8 amino acid peptides (0-500 nmol/L) to determine the 
possibilities and limitations of this biomarker discovery platform. Relating the 
amount of injected urine to the area under the curve (AUC) of the chromatographic 
trace at 214 nm better reduced the coefficient of variation (CV) of the AUC of the 
total ion chromatogram (CV =10.1%) than relating it to creatinine (CV =38.4%). 
This suggests that for specific biomarker discovery studies in urine from patients 
with normal renal function, a multi-compound normalization strategy is preferred 
over a single-compound normalization strategy. LC-MS data (retention time; mass-
to-charge ratio; peak intensity) were subsequently preprocessed to improve data-
handling (data reduction) and to render data comparable (peak matching) and free 
of noise (peak selection). The common peak matrix, containing all peaks for all 
samples, was analyzed by dimension-reducing principal component analysis (PCA) 
after supervised classification and variable selection by the nearest shrunken 
centroid (NSC) algorithm. The NSC algorithm removes peaks from the peak matrix 
that do not contribute significantly to the separation of groups of samples (e.g. 
spiked and non-spiked) with simultaneous control for classification errors by leave-
one-out cross-validation. The feasibility of the method to discriminate urine 
samples of differing compositions was evaluated by (i) addition of seven peptides at 
nM concentrations to blank urine samples of different origin and by (ii) a study of 
urine from kidney patients with and without proteinuria. (i) The added peptides 
were ranked as highly discriminatory peaks despite significant biological variation. 
(ii) Ninety-two peaks were selected as discriminating proteinuric from non-
proteinuric samples. Removal of redundant peaks from the peak list of 92 
discriminatory peaks resulted in a list of 54 peaks of which 6 were more intense in 
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the majority of the proteinuric samples. Two of these 6 peaks were identified as 
albumin derived peptides by LC-MS/MS. This was expected, because of the early 
rise of albumin during the onset of glomerular proteinuria. Interestingly, other 
albumin derived peptides were non-discriminatory indicating the possibility of 
preferential proteolysis at certain cleavage sites. An advanced proof-of-principle of 
the comparative urine analysis platform was obtained by the study of urine samples 
from pregnant and non-pregnant females, as described in Chapter 6. 
 Chapter 6 is a sequel of Chapter 5. In this chapter we describe the application 
and evaluation of our non-hypothesis-driven comparative urine analysis platform 
to select urinary compounds that are differentially excreted in human pregnancy. A 
somewhat similar method to that described in Chapter 5 was used. Data processing, 
however, was optimized and included peak meshing, peak detection using a 
geometrical algorithm, and peak-alignment in the 2-dimensions (retention time and 
m/z) through correlation optimized warping. This resulted in better comparable 
and more accurate data that were almost devoid of irrelevant peaks coming from 
analytical noise. Discriminatory peaks were selected by supervised classification 
with the leave-one-out cross-validated NSC algorithm and visualized by PCA. 
Urine samples of 7.6-15.7 weeks pregnant females (n=25) and non-pregnant females 
(n=25) were comparatively analyzed. Sample classification using all peaks (15876) 
in the final peak matrix showed only little overlap of the pregnant and non-
pregnant group (sensitivity 96%, specificity 100%). Using the NSC algorithm 186 
discriminatory peaks were selected at a shrinkage of 3.11 to fully separate the 
pregnant from non-pregnant samples (sensitivity and specificity of 100%). 
Increasing the shrinkage value to 7.52 (10 discriminatory peaks) and 12.55 (1 
discriminatory peak) decreased the sensitivity only slightly to 96% and 92%, 
respectively, while the specificity remained 100%. The 186 selected peaks were 
evaluated by univariate comparison, visual inspection and deconvoluted for 
multiple charge-states and isotopic distribution to reduce redundancy. Results from 
correlation analysis of discriminatory peaks suggest structural and/or functional 
similarities. Relating specificity, sensitivity and additional measures for class 
separation to the shrinkage value and the number of discriminatory peaks can aid in 
improving the quality (i.e. discriminatory power) of the selected biomarker 
candidates. Work along these lines is in progress. The comparative analytical 
platform was able to discriminate urine samples from pregnant and non-pregnant 
females with an acceptable sensitivity and specificity using only a few peaks (10). 
Efforts now focus on the identification of discriminatory peaks and validation of the 
classification model using an independent test-set. The method will be applied to 
the discovery of markers related to diseases of the genitourinary tract and adverse 
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pregnancy outcomes, but it may also prove useful in studies related to mental 
disorders, especially those where a nutritional component is suspected. 
 
In conclusion, this thesis aimed to evaluate certain biochemical markers of 
nutrition and presumably of intestinal permeability and motility in schizophrenia 
and autism, respectively (Chapters 2 and 3). Further in-depth analysis of fatty acid 
and carbon-1 metabolism in schizophrenia and autism (Chapter 1) is warranted, 
and so are studies to the role of the intestine and its biochemistry in autism. These 
studies should be complemented by symptom ratings. It is worrying that low 
statuses of LCPUFA and B-vitamins in patients with schizophrenia go largely 
undetected and untreated, because these low statuses are easily correctable by 
nutritional supplementation. The monitoring and treatment of comorbidity in 
psychiatric patients is of special importance, because comorbidity adds to the 
existing heavy disease burden. 
 To determine the meaning and usefulness of certain markers (e.g. PLT 5-HT), 
and to determine the role of factors that are likely to affect the concentration of 
these markers (e.g. intestinal motility) in autism, other groups of subjects were 
studied such as newborns and their mothers (Chapter 4). The study of other groups 
of subjects that are characterized by a greater homogeneity, absence of confounding 
co-morbidity, and the presence of the physiological condition of interest (e.g. 
normal or sub-normal intestinal motility) can facilitate the interpretation of 
phenomena observed in mental disorders. 
 Probably none of the investigated biochemical parameters are specific for a 
diagnostic psychiatric entity, and it seems that we are only able to (biochemically) 
characterize subgroups of patients. Present psychiatric nosology is not based on 
etiology, and until now no marker, mechanism or risk factor is able to explain the 
onset and development of psychiatric disorders. This fact, together with the 
enormous socioeconomic and psychological burden of psychiatric disorders, the 
predicted rise in prevalence, and availability of rather suboptimal diagnostic and 
therapeutic modalities calls for another view of researchers on research of complex 
diseases such as mental disorders (Introduction). Alternative approaches using non-
hypothesis driven methods that have a valid underlying clinical question are 
therefore welcome to complement hypothesis driven research, although their 
potential should not be overestimated until proven otherwise. 
 Modern ‘-omics’ technologies that enable the unbiased, comprehensive and 
simultaneous study of large numbers of genes, mRNA (gene-transcripts), proteins 
and metabolites in a systems biology approach, will certainly influence the way 
mental disorder research is conducted. The development, evaluation and 
application of an ‘-omics’ technique for biomarker discovery in urine is described in 
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Chapter 5. Comparative analysis of low-molecular weight urinary compounds using 
state-of-the-art separation (liquid chromatography; LC) and detection (mass 
spectrometry; MS) techniques followed by tailored multivariate analysis of LC-MS 
data that contain thousands of compounds, is a good example of how non-
hypothesis driven research can be performed. Optimization and further evaluation 
of this method in a group of pregnant and non-pregnant females exemplifies the 
possibilities and pitfalls of this methodology (Chapter 6). A stepwise approach in 
the development, evaluation and application of these ‘-omics’ methods to more 
complex clinical research questions is necessary to convince the end-users of their 
potential and validity. Going down in concentration sensitivity (by e.g. 
prefractionation, affinity extraction), the application of more selective detectors, 
and the use of optimized algorithms for data-processing and -analysis are ways to 
improve the success rate of cross-sectional and longitudinal biomarker discovery 
studies. If these studies are complemented and integrated with results from 
hypothesis-driven research we might be able to unravel some of the mysteries of 
complex diseases including mental disorders such as autism and schizophrenia.
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Samenvatting en Toekomstperspectief 
In de Inleiding beschrijf ik de ziektelast en -kosten, de epidemiologie, diagnostiek 
en mogelijke oorzaken van psychiatrische stoornissen zoals schizofrenie en autisme. 
De etiologie van deze stoornissen is complex en wordt slechts deels begrepen. 
Tegelijkertijd dragen psychiatrische stoornissen enorm bij aan het lijden in 
psychologisch, sociaal en economisch opzicht, op een mondiaal en individueel 
niveau. Het hebben van een familielid met een psychiatrische stoornis kan een 
negatieve invloed hebben op het toekomstperspectief van een familie, voornamelijk 
in de derde wereld, omdat de meeste stoornissen zich openbaren in de jeugd of 
adolescentie, chronisch van aard zijn en er een weinig hoop op volledig herstel is. 
De door de Wereldgezondheidsorganisatie voorspelde stijging van het aantal 
personen dat op een bepaald moment lijdt aan een psychiatrische stoornis is 
zorgwekkend. Ondanks de relatief goede beschikbaarheid van psychiatrische zorg 
en psychiaters in de westerse wereld, zijn er nog steeds veel patiënten die niet 
gediagnosticeerd zijn of suboptimaal behandeld worden. De opties die op dit 
moment beschikbaar zijn voor de diagnostiek en behandeling (psycho-
/gedragstherapie en/of medicamenteus) lijken niet optimaal. Zo wordt op de korte 
termijn de gestelde diagnose frequent gewijzigd en daarnaast is medicamenteuze 
therapie maar matig effectief en gaat deze gepaard met vervelende bijwerkingen. 
De metabole bijwerkingen zijn extra belastend voor patiënten met psychiatrische 
stoornissen, omdat deze een haast onvermijdelijk verhoogd risico op het 
ontwikkelen van cardiovasculaire aandoeningen met zich meebrengen in groep die 
al een verhoogd risico heeft. Cardiovasculaire risicofactoren zijn moeilijk te 
behandelen in patiënten met schizofrenie, vanwege middelenmisbruik en 
zelfverwaarlozing. Compleet herstel dat leidt tot normaal maatschappelijk 
functioneren is dan ook voor maar weinig patiënten weggelegd. De onbekende 
etiologie en de enkel en alleen op observaties van symptoomclusters gebaseerde 
diagnostiek lijken deels debet aan de slechte prognose van psychiatrische patiënten. 
 Het is verrassend dat de vele epidemiologische studies en studies van 
diermodellen (bijvoorbeeld voor angst, depressie en verslaving) nog niet geleid 
hebben tot de ontdekking van geneesmiddelen anders dan door serendipiteit en 
verbetering van de bestaande middelen. Geneesmiddelen, echter, hebben onze 
kennis over zenuwprikkeloverdracht op een moleculair en cellulair niveau 
vergroot, en het begrip van het werkingsmechanisme van deze geneesmiddelen 
groeit. Tot dusver lijkt het erop dat hypothesegedreven onderzoek er niet in 
geslaagd is om met nieuwe antwoorden te komen voor psychiatrische stoornissen, 
ondanks dat dit soort onderzoek geleid heeft tot de ontdekking van vele 
risicofactoren die psychosociaal of cultureel van aard zijn of verband houden met 
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gebeurtenissen in het vroege leven. Genetisch onderzoek heeft vele genen 
opgeleverd die predisponeren voor het ontstaan van psychiatrische stoornissen (in 
vervolgstudies, echter, kon van vele genen de betrokkenheid niet gerepliceerd 
worden). Globaal genomen lijkt de bijdrage die ‘foute’ genen leveren aan de kans op 
het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis klein of verwaarloosbaar in 
vergelijking met de bijdrage van andere niet-genetische risicofactoren. Ondanks 
deze inspanningen op het gebied van fundamenteel onderzoek is er geen enkel gen 
gevonden welke de complexe etiologie van psychiatrische stoornissen verklaart en 
die kan dienen als aanknopingspunt voor de ontwikkeling van meer werkzame 
therapieën.  
 Recentelijk is gesuggereerd dat veranderde expressie van genen door 
epigenetische regelmechanismen een rol zou kunnen spelen bij het ontstaan van 
een psychiatrische stoornis. Onze omgeving (vb. voeding) en zelfs enkele 
‘verdachte’ genmutaties (vb. MECP2) en genpolymorfismen (vb. MTHFR) kunnen 
genexpressie beïnvloeden door middel van epigenetische mechanismen. Dit 
verklaart gedeeltelijk waarom bevindingen van genetisch onderzoek moeilijk te 
repliceren zijn en eventueel ook hoe psychosociale en culturele factoren het risico 
vergroten op het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis. Het lijkt dan ook 
verstandiger om gezondheid en ziekte te bestuderen op het ‘uitvoerende’ niveau 
van een cel of organisme, met andere woorden kwalitatieve en kwantitatieve 
veranderingen op eiwitniveau lijken een betere afspiegeling van de dynamische 
processen die kenmerkend zijn voor gezondheid en ziekte dan gedaan wordt door 
ons ‘statische’ genoom. Dezelfde redenering gaat op als we trachten ons inzicht te 
vergroten in het traject dat leidt tot het ontstaan van een psychiatrische stoornis. 
 Moderne technologieën, zoals (epi-)genomics, transcriptomics, proteomics en 
metabolomics die vaak op een niet hypothese gedreven wijze gebruikt worden 
zullen ons begrip van psychiatrische stoornissen verbeteren door het respectievelijk 
in kaart brengen van honderden tot duizenden genen, gen-transcripten (mRNA), 
eiwitten en metabolieten. Het gebruik van geavanceerde bio-informatica is 
essentieel voor integreren van deze resultaten in functionele correlatienetwerken, 
waardoor de mogelijkheid ontstaat om psychiatrische stoornissen vanuit de 
systeembiologie te benaderen. Wanneer de kennis die voortvloeit uit niet-
hypothese gedreven onderzoek gecomplementeerd wordt met resultaten van 
hypothese gedreven onderzoek, dan mag verwacht worden dat in de nabije 
toekomst prognostische, diagnostische en therapeutische biologische markers 
(biomarkers) of combinaties daarvan voor psychiatrische stoornissen ontdekt zullen 
worden. Deze markers dienen wel superieure sensitiviteit en specificiteit te hebben 
en dienen bij voorkeur gerelateerd te kunnen worden aan het orgaan, het weefsel, 
de cel of moleculaire cascade die onderdeel is van het pathofysiologisch proces. Op 
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de lange termijn is het misschien zelfs mogelijk om de ernst van het verloop van 
psychiatrische stoornissen te verminderen, om het ontstaan ervan in individuen die 
verhoogd vatbaar zijn voor het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis te 
voorkomen of te vertragen, om de aanwezigheid van risicofactoren in de omgeving 
te verminderen of hun impact te reduceren, om vatbare/gevoelige individuen te 
identificeren, en om het ontstaan van psychiatrische stoornissen in latere generaties 
te voorkomen of zelfs te genezen. Dit laatste is een utopie als we psychiatrische 
stoornissen beschouwen als een onlosmakelijk deel van het spectrum van 
menselijkheid. 
 
In Hoofdstuk 1 wordt uitgewijd over de rol van folaat als substraat in het koolstof-1 
metabolisme en epigenetica, en over langeketen meervoudig onverzadigde vetzuren 
(LCPUFA) in schizofrenie, autisme en depressie. Zoals beschreven wordt in de 
Inleiding, worden complexe stoornissen zoals schizofrenie niet overgeërfd volgens 
de wet van Mendel, en het onderzoek naar een genetische basis is niet succesvol 
gebleven. De relatie van een laag geboortegewicht en zwangerschapscomplicaties 
met schizofrenie en autisme veronderstelt aanpassingen van de ontwikkeling van 
de foetus door `programmering'. Epigenetica staat mogelijk aan de basis van dit 
zogenaamde ‘programmeren’ en lijkt nauw verbonden met de folaat-status en het 
koolstof-1 metabolisme in het algemeen. In begripsbepalende proeven in zwangere 
ratten werd gevonden dat de beschikbare hoeveelheid koolstof-1 substraat 
(bijvoorbeeld folaat) in de voeding expressie van genen in het nageslacht kan 
beïnvloeden. Dit leidde tot de gedachte dat de folaat-status van patiënten met 
schizofrenie in hun perinatale leven gecompromitteerd zou kunnen zijn, wat 
ondersteund wordt door (i) samenvallende pieken in de incidentie van schizofrenie 
en neurale buisdefecten (NBD) na de Nederlandse Hongerwinter van 1944-1945, 
(ii) samenvallende seizoensgebonden schommelingen van het aantal geboortes van 
patiënten met schizofrenie en NBD, en een hogere incidentie van schizofrenie in 
(iii) immigranten en (iv) in mensen die homozygoot zijn voor het gen methyleen 
tetrahydrofolaat reductase 677C→T. Recente studies in patiënten met schizofrenie 
en autisme laten zien dat expressie van genen (vb. reeline) of chromosomale loci die 
cruciaal zijn voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van de hersenen, gedereguleerd 
worden door epigenetische processen. Zo is het product van het reeline-gen 
betrokken bij het tot stand brengen van neurale plasticiteit en de neuro-
ontwikkeling. Het feit dat in volwassen patiënten met schizofrenie een lage status 
van koolstof-1 substraten gevonden wordt, welke als mogelijke consequenties DNA 
hypomethylering en veranderde genexpressie heeft, versterkt het idee van een 
afwijkend koolstof-1 metabolisme in bepaalde psychiatrische stoornissen. Een lage 
folaat-status wordt ook geassocieerd met de ernst van negatieve symptomen in 
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schizofrenie. Een zelfde effect is voorgesteld voor een lage status van de LCPUFA 
arachidonzuur (AA, uit vlees) en docosahexaeenzuur (DHA, uit vis). Deze vetzuren 
maken deel uit van hersenfosfolipiden en modulatoren van signaaltransductie en 
genexpressie. Patiënten met schizofrenie, en mogelijk ook patiënten met autisme, 
vertonen een abnormaal fosfolipidenmetabolisme, wat lokaal uitputting van AA 
kan geven en een verslechterde eicosanoïd-gemedieerde zenuwprikkeloverdracht 
zou kunnen veroorzaken. Verder blijkt dat de inname van vis op nationaal niveau 
omgekeerd evenredig gerelateerd is aan de incidentie van postpartum-depressies en 
depressies in engere zin, wat een relatie suggereert tussen de inname van de ω3-
LCPUFA eicosapentaeenzuur (EPA, uit vis) en de incidentie van depressie. Vijf van 
de 6 gerandomiseerde gecontroleerde studies naar de effecten van suppletie met 
EPA naast het gebruik van antipsychotica in patiënten met schizofrenie lieten 
positieve effecten zien, en 4 van de 6 studies toonden gunstige effecten voor 
patiënten met een depressie en/of bipolaire stoornis. Uit het hiervoor vermelde, kan 
men concluderen dat folaat en LCPUFA een belangrijk rol zouden kunnen spelen in 
zowel de etiologie als ernst van in ieder geval enkele psychiatrische ziekten. Deze 
bevindingen samen met het feit dat een lage status van B-vitaminen en LCPUFA 
geassocieerd wordt met een verhoogd risico op cardiovasculaire ziekten, leidde tot 
de uitvoering van de studie die beschreven wordt in Hoofdstuk 2 van dit 
proefschrift. 
 In Hoofdstuk 2 onderzochten we de status van essentiële vetzuren (EFA) en B-
vitaminen en hun anthropometrische, leefstijl en biochemische determinanten in 
61 patiënten met schizofrenie. We stelden vast of die patiënten met slechte status 
van deze belangrijke voedingsbestanddelen in biochemisch opzicht verbeterden na 
inname van de juiste voedingssupplementen. Daarnaast werd deze studie 
uitgevoerd om de membraanfosfolipiden-hypothese van schizofrenie te testen, 
welke stelt dat de inbouw en verwijdering van EFA-bevattende fosfolipiden uit 
neuronale celmembranen veranderd is in patiënten met schizofrenie. De 
vetzuursamenstelling van erytrocyten (perifeer) zou volgens eerder onderzoek een 
afspiegeling zijn van de vetzuursamenstelling van neuronen (centraal). Wij vonden 
dat in de groep patiënten als geheel hun erytrocyten veel verzadigde vetzuren (FA) 
en mono-onverzadigde FA bevatten en weinig LCPUFA van de ω3 en ω6 reeksen. 
De patiënten die geen vitaminesupplementen-gebruik meldden, hadden lage serum 
vitamine B12 en hoge plasma homocysteine (Hcy) spiegels. Uit een multivariate 
analyse bleek dat de variantie in Hcy het best verklaard werd door serum folaat in 
zowel de gehele groep patiënten als de mannelijke patiënten. De variantie van Hcy 
in vrouwelijke patiënten werd het best verklaard door vitamine B12 en B6. 
Alcoholconsumptie en ziekteduur werden gevonden als risicofactoren voor het 
hebben van een lage status van meervoudig onverzadigde FA (<2.5 percentiel van 
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de referentiewaarden), terwijl “man-zijn” en de afwezigheid van vis in de voeding 
hyperhomocysteïnemie (>97.5 percentiel van de referentiewaarden) voorspelden. 
Tot onze verbazing vonden wij twee patiënten die biochemische EFA-deficiëntie 
(20:3ω9 boven de afkapwaarde) vertoonden en 7 waren biochemisch ω3/DHA 
marginaal, wat gedefinieerd was als een matig verhoogde 22:5ω6/DHA ratio. 
Bovendien vonden we vier patiënten met matig verhoogde Hcy-concentraties (30-
100 μmol/L) met plasmawaarden die zich bevonden tussen 57.5-74.8 μmol/L. Zulke 
bevindingen zijn zeldzaam in de doorsnee bevolking. Dit suggereert dat deze 
bevindingen een metabole oorzaak hebben, en/of dat deze te wijten zijn aan de 
langdurige inname (vele jaren) van voeding die ontoereikende hoeveelheden B-
vitaminen en LCPUFA bevat. Het feit dat geen van deze 5 patiënten met hun matig 
verhoogde Hcy, biochemische EFA-deficiëntie, of beiden, door hun behandelaren 
aangemerkt werd als een patiënt met een slechte voeding, is zorgwekkend, en wijst 
op suboptimaal monitoren van risicofactoren en de behandeling daarvan in 
patiënten met schizofrenie. Dat voeding aan de basis lag van deze afwijkende 
bevindingen werd bevestigd nadat vier van de vijf patiënten werden behandeld met 
B-vitaminen en met sojaboon- en visoliën. Hoewel psychiatrische symptomen niet 
gemeten werden tijdens de suppletie, bemerkte de behandelende psychiater wel 
verbetering op de lange termijn. Concluderend kan gesteld worden dat een 
subgroep van patiënten met schizofrenie lijdt aan biochemische EFA-deficiëntie, 
ω3/DHA marginaliteit, matig verhoogde Hcy, of combinaties daarvan. Behandeling 
van deze biochemische afwijkingen is geïndiceerd vanwege de mogelijke relatie van 
slechte EFA en B-vitamine status met psychiatrische symptomen, maar in het 
bijzonder om hun verhoogd risico op hart- en vaatziekten te verminderen. 
 In Hoofdstuk 3 wordt een onderzoek beschreven naar het verband tussen het 
trombocyten (PLT) serotonine (5-HT) en de darmdoorlaatbaarheid in kinderen met 
pervasieve ontwikkelingsstoornissen (PDD) op Curaçao. Een verhoogde 
hoeveelheid 5-HT in de PLT wordt gevonden in 30-40% van kinderen met PDD. 
Onze hypothese was dat PLT 5-HT in PDD hoofdzakelijk bepaald wordt door 
darmmotiliteit (zie ook Hoofdstuk 4) en dat een verhoogde darmdoorlaatbaarheid 
hiervoor een proxy kan zijn. In eerdere studies werd gevonden dat ongeveer de 
helft van de patiënten met PDD een verhoogde darmdoorlaatbaarheid heeft, wat 
een argument is voor de aanwezigheid van het `lekke darmsyndroom' in een 
subgroep van kinderen met PDD. Het doel van deze studie was te beoordelen of er 
een verband bestaat tussen een ‘lekke’ darm en een verhoogde hoeveelheid 5-HT in 
PLT. Om dit te onderzoeken, werden de differentiële suikerabsorptie en het PLT 5-
HT bepaald in 23 kinderen met PDD. Trombocyten 5-HT (2.0-7.1 nmol/109 PLT) 
was, afhankelijk van de gebruikte afkapwaarde, verhoogd in 4 of 6 van de 23 
patiënten. Twee afkapwaarden werden gebruikt: 5.4 nmol/109 PLT, wordt gebruikt 
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voor diagnostiek van carcinoïdtumoren; en 4.55 nmol/109 PLT, wordt gebruikt om 
kinderen met PDD te classificeren als normo- of hyperserotonemisch. Het was 
opmerkelijk dat geen van de onderzochte patiënten een verhoogde 
darmdoorlaatbaarheid bleek te hebben (lactulose/mannitol ratio in urine: 0.008-
0.035 mol/mol). Tevens werden er geen correlaties gevonden tussen het PLT 5-HT, 
de darmdoorlaatbaarheid en maag-darmklachten. Dit leidde tot het verwerpen van 
onze eerste hypothese. Trombocyten 5-HT correleerde met 5-
hydroxyindoleazijnzuur (5-HIAA) in 24-uurs urine (p=0.034). 5-HIAA is een 
voornaamste metaboliet van 5-HT. Ook waren 5-HIAA in de urine en 5-HT in de 
urine aan elkaar gerelateerd (p=0.005), wat suggereert dat een verhoogde aanmaak 
van 5-HT verantwoordelijk is voor de verhoging van 5-HT in de PLT in een 
subgroep van kinderen met PDD. Om de (in)consistentie van darmdoorlaatbaarheid 
en PLT 5-HT te bestuderen, stellen we voor om deze maandelijks te meten in een 
goed gedefinieerde groep patiënten en controles, in het bijzonder om de 
aanwezigheid van een ‘lekke’ darm in deze groep te bevestigen of te verwerpen. 
 De bruikbaarheid van PLT 5-HT als parameter voor darmmotiliteit is het 
onderwerp van de studie die beschreven wordt in Hoofdstuk 4. Om de invloed te 
bestuderen van darmmotiliteit op PLT 5-HT op een niet-invasieve, indirecte 
manier, bepaalden wij of PLT 5-HT lager is in een toestand van relatief lage 
darmmotiliteit (d.w.z. in pasgeborenen bij de geboorte) in vergelijking tot een 
toestand van normale darmactiviteit (d.w.z. in hun moeders). Daarnaast bepaalden 
we of het starten of stoppen met enteraal voeden gepaard gaat met respectievelijk 
een stijging of daling van PLT 5-HT. Trombocyten 5-HT werd bepaald in 17 
moeders en in hun 18 gezonde, a-term geboren kinderen bij de geboorte op 
Curaçao. Om de rol van darmmotiliteit als determinant van PLT 5-HT te 
ondersteunen, werd van 20 vroegtijdige geboren zuigelingen longitudinaal 
informatie verzameld over de voedingsroute (enteraal of parenteraal) en het PLT 5-
HT. In 5 van de 20 zuigelingen was longitudinale informatie beschikbaar. Evenals 
eerdere studies vonden we dat pasgeborenen twee maal lagere PLT 5-HT waarden 
hebben in vergelijking tot hun moeders (medianen: 1.5 en 2.9 nmol/109 PLT, 
respectievelijk). Multivariate analyse liet zien dat PLT 5-HT van pasgeboren positief 
gerelateerd is aan het PLT 5-HT van de moeder en het gemiddelde PLT-volume van 
pasgeborenen, en negatief gerelateerd aan de tryptofaan concentratie in bloed van 
pasgeborenen. Wij hebben geen verklaring voor de relatie tussen het PLT 5-HT van 
pasgeborenen en hun moeders. De negatieve correlatie van PLT 5-HT met 
tryptofaan in pasgeborenen suggereert een tryptofaanonafhankelijkheid van PLT 5-
HT in het vroege leven. In de longitudinaal onderzochte prematuur geboren 
zuigelingen vonden wij 7 verhogingen en 1 vermindering van het PLT 5-HT tijdens 
het starten van het enteraal voeden (in 5/5 zuigelingen), en 2 verminderingen en 1 
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verhoging van PLT 5-HT tijdens het stoppen van enteraal voeden (starten van 
parenteraal voeden) in 3/5 zuigelingen. Ondanks het kleine aantal bestudeerde 
pasgeborenen in de longitudinale studie verwachten we dat het lagere PLT 5-HT bij 
de geboorte en de verandering hiervan bij het starten en/of stoppen met enteraal 
voeden verband houdt met respectievelijk de relatief lage darmmotiliteit bij de 
geboorte, en de verhoging/vermindering van de darmmotiliteit als reactie op het 
starten/stoppen met enteraal voeden. Het lijkt erop dat darmmotiliteit een 
belangrijke determinant is van PLT 5-HT in het vroege postnatale leven. Echter, 
om dit idee te ondersteunen dienen in vivo metingen van de darmmotiliteit 
verricht te worden en deze dienen gerelateerd te worden aan veranderingen in PLT 
5-HT in de tijd (bijvoorbeeld enkele maanden). 
 
In Hoofdstuk 5 beschrijven wij de ontwikkeling, de evaluatie en de toepassing van 
een platform voor de ontdekking van biomarkers in urine. Laag-moleculaire stoffen 
in urine werden geanalyseerd door middel van reversed-phase 
vloeistofchromatografie, gekoppeld aan massaspectrometrie (LC-MS) en data 
werden geanalyseerd door middel van multivariate statistische analyse van de van 
ruis ‘gezuiverde’ data. Specifieker, stoffen in urine werden gescheiden door middel 
van gradiënt-elutie met acetonitrile en detectie vond vervolgens plaats met UV-
absorptie bij 214nm en elektrospray ionisatie Ion-Trap MS. Door gebruik te maken 
van deze techniek konden we duizenden stoffen scheiden met een goede 
gevoeligheid en selectiviteit. De methode werd geëvalueerd door middel van 
toevoeging van zeven 3-8 aminozuur lange peptides (0-500 nmol/L). Prestatie-
indicatoren waren: detectielimiet (5.7-21 nmol/L), binnen-dag (2.9-19%) en tussen-
dag (4.8-19%) analytische variatie van piekoppervlakten, lineariteit (R2: 0.918-
0.999) en standaarddeviatie van retentietijd (<0.52 min). Deze prestatie-indicatoren 
bepalen de (on)mogelijkheden van dit platform voor de ontdekking van biomarkers 
in urine. Het aanpassen van het (op de chromatografische kolom geïnjecteerde) 
urine volume aan het oppervlakte onder de curve (AUC) van het UV-
chromatogram bij 214nm, verlaagde de variatiecoëfficiënt (CV) van de AUC van het 
chromatogram van de totale hoeveelheid ionen (CV =10.1%) meer dan wanneer het 
urine volume aangepast werd aan de creatinine concentratie (CV =38.4%). Dit 
suggereert dat voor specifieke studies naar de ontdekking van biomarkers in de 
urine van patiënten met een normale nierfunctie, aanpassing/normalisering van het 
urine volume op basis van meerdere stoffen te verkiezen is boven de 
aanpassing/normalisering op basis van één stof. LC-MS data, bestaande uit 
retentietijden, massa-lading (m/z) ratios en piekintensiteiten, werden vervolgens 
voorbewerkt met algoritmen om de verwerking van de data te verbeteren (data-
reductie), en om ruis te verwijderen (piekselectie) en data vergelijkbaar te maken 
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(piekgroepering/-clustering). De uiteindelijke, gemeenschappelijke piekenmatrix 
die alle pieken van alle urinemonsters bevatte, werd geanalyseerd met principale 
componentenanalyse (PCA) na gesuperviseerde classificatie en piekenselectie door 
het “nearest shrunken centroid” (NSC) algoritme. Principale component analyse 
vermindert de dimensionaliteit van de data zodat visualisatie mogelijk is. Het NSC 
algoritme verwijdert die pieken uit de piekenmatrix die niet significant bijdragen 
aan de scheiding/classificatie van de gedefinieerde groepen monsters (vb. ‘spiked’ 
vs. blanco) en tegelijkertijd corrigeert dit algoritme voor classificatiefouten door een 
laat-er-één-uit kruisvalidatie. De haalbaarheid van de methode om urinemonsters 
van verschillende samenstellingen te onderscheiden werd onderzocht door (i) 
toevoeging van zeven peptiden (nM concentraties) aan blanco urinemonsters van 
verschillende individuen en een urine-‘pool’, en door (ii) een studie naar de urine 
samenstelling van nierpatiënten met en zonder proteïnurie. We vonden dat de 
methode (i) de toegevoegde peptiden rangschikte als sterkst onderscheidende 
pieken ondanks de grote biologische variatie die aanwezig is in de samenstelling 
van urine. (ii) Tweeënnegentig pieken werden geselecteerd met de methode als 
zijnde het meest onderscheidend tussen nierpatiënten met en zonder proteïnurie. 
Het opschonen van de piekenlijst met 92 onderscheidende pieken resulteerde in 
een lijst van 54 pieken waarvan er 6 intenser waren in de meerderheid van de 
urinemonsters die afkomstig waren van nierpatiënten met proteïnurie. Twee van 
deze 6 pieken werden geïdentificeerd met LC-MS/MS als peptiden die afkomstig 
waren van albumine. Dit is in overeenstemming met de verwachte vroege stijging 
van albumine tijdens glomerulaire proteïnurie. Het was opmerkelijk dat andere van 
albumine afkomstige peptiden niet onderscheidend waren, wat kan duiden op 
ziektespecifieke eiwitafbraak. De ontwikkelde methode werd vervolgens toegepast 
op een enigszins complexere vraagstelling waarbij de verschillen in samenstelling 
van de urinemonsters van zwangere en niet-zwangere vrouwen onderwerp van 
studie was (Hoofdstuk 6). 
 In Hoofdstuk 6 beschrijven wij de toepassing en de evaluatie van ons niet- 
hypothesegedreven platform voor de vergelijking van urinemonsters, en de selectie 
van onderscheidende pieken, van zwangere en niet-zwangere vrouwen. Op enkele 
summiere veranderingen van het LC-MS systeem na werden de urinemonsters 
geanalyseerd zoals beschreven in Hoofdstuk 5. De verwerking van de LC-MS data, 
echter, werd geoptimaliseerd en bestond uit piekenschakeling (‘meshing’), 
piekdetectie met een geometrisch algoritme, en 2-dimensionale (retentietijd en 
m/z) piekgroepering/-clustering door correlatiegeoptimaliseerd clusteren. Dit 
resulteerde in beter vergelijkbare, meer precieze en juiste data met minder pieken 
die afkomstig waren van analytische ruis. De onderscheidende pieken werden 
vervolgens geselecteerd met behulp van gesuperviseerde classificatie door het NSC 
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algoritme en laat-er-één-uit kruisvalidatie. De resultaten hiervan werden 
gevisualiseerd door middel van PCA. Urinemonsters van 7.6-15.7 weken zwangere 
vrouwen (n=25) en niet-zwangere vrouwen (n=25) werden geanalyseerd en 
vergeleken. Bij het gebruik van alle pieken in de uiteindelijke piekenmatrix (15876) 
voor de classificatie van de urinemonsters vonden we nauwelijks overlap tussen 
zwangere en niet-zwangere groep (sensitiviteit 96%, specificiteit 100%). Door 
gebruik te maken van het NSC algoritme werd een optimale shrinkage-waarde van 
3.11 gevonden waarbij het aantal pieken in het classificatiemodel teruggebracht 
werd tot 186 (1.2%). Dit model had geen kruisvalidatie-fout, en een sensitiviteit en 
specificiteit van 100%. Het vergroten van de shrinkage-waarde tot 7.52 (10 
onderscheidende pieken in het model) en 12.55 (1 onderscheidende piek in het 
model) leidde slechts tot een afname van de sensitiviteit tot respectievelijk 96% en 
92%, terwijl de specificiteit 100% bleef. De lijst met 186 onderscheidende pieken 
werd geëvalueerd door middel van univariate toetsing en visuele inspectie, en 
opgeschoond voor wat betreft meerdere ladingstoestanden van 1 onderscheidende 
piek en isotopen-verdeling om het aantal mogelijke biomarker kandidaten te 
verminderen. Resultaten van de analyse van correlaties tussen onderscheidende 
pieken suggereren structurele en/of functionele relaties. Het relateren van de 
specificiteit, de sensitiviteit of andere maten voor het onderscheid tussen groepen 
aan de shrinkage-waarde en het aantal onderscheidende pieken, kan helpen bij het 
verbeteren van de kwaliteit (onderscheidend vermogen) van de geselecteerde 
biomarker-kandidaten. Hier wordt aan gewerkt. Het vergelijkende urineanalyse 
platform kon urinemonsters van zwangere en niet-zwangere vrouwen 
onderscheiden met een acceptabele sensitiviteit en specificiteit op basis van slechts 
een klein aantal pieken (10). Momenteel wordt gewerkt aan de identificatie van de 
onderscheidende stoffen en aan het valideren van het classificatiemodel met een 
onafhankelijke test-set. De uiteindelijke methode zal verder geoptimaliseerd 
worden en worden ingezet voor de ontdekking van biomarkers voor ziekten van de 
urogenitale tractus en ongunstige zwangerschapsuitkomsten, maar de methode zou 
ook bruikbaar kunnen zijn voor de bestudering van psychiatrische stoornissen 
waarbij een voedingscomponenten mogelijk een rol spelen. 
 
Samenvattend, het doel van dit proefschrift was om markers van micronutriënten-
status en darmmotiliteit te bestuderen in patiënten met schizofrenie en autisme 
(Hoofdstukken 2 en 3). Meer gedetailleerde studies naar het vetzuur- en koolstof-1 
metabolisme in schizofrenie en autisme (Hoofdstuk 1) zijn gewenst, evenals studies 
naar de rol van de biochemie van de darm in autisme. Deze studies dienen bij 
voorkeur gecomplementeerd te worden met maten/scores van de psychiatrische 
symptomatologie. Het is zorgelijk dat lage statussen van zowel LCPUFA als B-
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vitaminen in patiënten met schizofrenie grotendeels niet onderkend en dus 
onbehandeld worden, omdat deze lage statussen makkelijk corrigeerbaar zijn door 
middel van suppletie. Het monitoren en behandelen van co-morbiditeit in 
psychiatrische patiënten is van wezenlijk belang, omdat co-morbiditeit bovenop de 
reeds bestaande hoge ziektelast komt. 
 Om in autisme de betekenis en bruikbaarheid van bepaalde markers (vb. PLT 
5-HT) te bepalen, en om de rol van factoren die de concentratie van deze markers 
waarschijnlijk beïnvloeden (vb. darmmotiliteit) te bepalen, werden andere groepen 
proefpersonen bestudeerd, zoals pasgeborenen en hun moeders (Hoofdstuk 4). Het 
bestuderen van andere groepen proefpersonen die gekenmerkt worden door een 
grotere homogeniteit, door afwezigheid van storende co-morbiditeit, en door de 
aanwezigheid van de te onderzoeken fysiologische toestand (vb. normale of sub-
normale darmmotiliteit), kan de interpretatie van (epi-)fenomenen die 
waargenomen worden in psychiatrische ziekten vergemakkelijken. 
 Waarschijnlijk is geen van de door ons onderzochte stoffen/markers specifiek 
voor een psychiatrische diagnostische entiteit, en het lijkt er op dat we slechts in 
staat zijn om subgroepen van patiënten (biochemisch) te karakteriseren. De 
hedendaagse psychiatrische nosologie is niet gebaseerd op de etiologie, en tot nu toe 
is geen enkele marker, mechanisme of risicofactor in staat om het ontstaan en de 
ontwikkeling van deze aandoeningen te verklaren. Dit feit, samen met de grote 
socio-economische en psychologische last van psychiatrische stoornissen, de 
voorspelde stijging van de prevalentie, en de beschikbaarheid van suboptimale 
diagnostische en therapeutische modaliteiten, vraagt om een andere blik van 
onderzoekers op hypothesegedreven onderzoek van complexe ziekten zoals 
psychiatrische ziekten (Inleiding). Alternatieve onderzoekstrategieën die niet-
hypothesegedreven zijn en een valide klinische vraagstelling hebben, zijn een 
welkome aanvulling op hypothesegedreven onderzoek, hoewel de mogelijkheden 
van niet-hypothese gedreven onderzoek niet overschat dienen te worden tot het 
tegendeel bewezen is. 
 Moderne ‘-omics’ technologieën die de gelijktijdige en onbevooroordeelde 
bestudering (kwalitatief en kwantitatief) van zeer grote aantallen genen, mRNA 
(gen-transcripten), eiwitten en metabolieten mogelijk maken in een 
systeembiologie georiënteerde aanpak, zullen zeker de manier waarop onderzoek 
naar psychiatrische ziekten gedaan wordt, beïnvloeden. De ontwikkeling, de 
evaluatie en de toepassing van een ‘-omics' techniek voor de ontdekking van 
biomarkers in urine wordt beschreven in Hoofdstuk 5. Vergelijkende analyse van 
urinemonsters met state-of-the-art technieken voor het scheiden 
(vloeistofchromatografie; LC) en detecteren (massaspectrometrie; MS) van laag-
moleculaire stoffen gevolgd door multivariate analyse van LC-MS data die 
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tienduizenden pieken bevat, is een goed voorbeeld van hoe niet-hypothesegedreven 
onderzoek zou kunnen worden uitgevoerd. Bij de optimalisering en verdere 
evaluatie van deze methode in zwangere en niet-zwangere vrouwen zullen de 
verdere mogelijkheden en problemen van dit soort methodes duidelijk worden 
(Hoofdstuk 6). Nochtans, is de stapsgewijze ontwikkeling, evaluatie, en toepassing 
van deze ‘-omics’ methodologie op complexere klinische onderzoekvragen 
noodzakelijk om de eindgebruiker te overtuigen van de mogelijkheden en 
betrouwbaarheid. Het vergroten van de concentratiegevoeligheid (door vb. 
prefractionering, affiniteitextractie), de toepassing van meer selectieve detectors, en 
het gebruik van geoptimaliseerde algoritmen voor de dataverwerking en –analyse 
zijn manieren om het succes van cross-sectionele en longitudinale studies voor de 
ontdekking van biomarkers te vergroten. Als deze studies gecomplementeerd en 
geïntegreerd worden met resultaten van hypothesegedreven onderzoek, dan 
zouden wij misschien in staat zijn een deel van de mysteries te kunnen ophelderen 
van complexe ziekten waaronder psychiatrische stoornissen zoals autisme en 
schizofrenie.
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Samenvatting voor de Leek 
Voordat ik begin met iedereen te bedanken voor de spreekwoordelijke bijgedragen 
steentjes en pallets met stenen lijkt dit me dè plaats om iets over mijn onderzoek te 
schrijven. 
 
Ik heb dus onderzoek gedaan naar de rol van voeding en biomarkers binnen de 
psychiatrie en dan met name bij autisme en schizofrenie. De oorzaken van deze 
psychiatrische ziekten zijn onbekend. Er zijn geen laboratoriumtesten om autisme 
of schizofrenie mee aan te tonen en de huidige behandelingsmogelijkheden zijn 
beperkt effectief. Patiënten met een psychiatrische ziekte en hun familie hebben 
vaak psychosociale en/of financiële problemen. Om psychiatrische patiënten beter 
te kunnen helpen is er meer onderzoek nodig naar de oorzaken en het verloop van 
deze ziektes, en naar betere therapieën. Dit onderzoek kan zowel hypothese 
gedreven (deel I van mijn proefschrift) als niet-hypothese gedreven (deel II van 
mijn proefschrift) gedaan worden. Bij hypothese gedreven onderzoek is er 
voorafgaand aan het onderzoek een duidelijke vraagstelling/idee, terwijl dit bij niet-
hypothese gedreven onderzoek niet het geval is. 
 Een voorbeeld van een hypothese gedreven onderzoek is ons onderzoek naar 
langeketen meervoudig onverzadigde ω3- en ω6-vetzuren (belangrijk voor de 
opbouw van de hersenen en zenuwprikkeloverdracht) en B-vitaminen (foliumzuur, 
B6 en B12; belangrijk voor celgroei in de hersenen) bij patiënten met schizofrenie. 
Het bleek dat veel patiënten met schizofrenie milde tot ernstige tekorten hebben 
van deze micronutriënten. Deze tekorten worden in verband gebracht met meer 
symptomen van schizofrenie en met een verhoogd risico op het krijgen van hart- en 
vaatziekten. Een klein groepje patiënten met ernstige tekorten kreeg vis- en slaolie, 
en B-vitamine-tabletten. Hiermee konden we hun tekorten aanvullen. Of de 
psychiatrische symptomen verbeterden, weten we niet, omdat deze destijds niet 
gemeten werden. Ook blijkt uit literatuuronderzoek dat tekorten van ω3-vetzuren 
en B-vitaminen in verband gebracht worden met autisme en depressie en dat 
toediening van deze micronutriënten meestal positieve effecten laat zien op de 
symptomen van patiënten met een depressie en schizofrenie. 
 Op Curaçao heb ik onderzoek gedaan naar de relatie tussen de 
darmdoorlaatbaarheid en de hoeveelheid serotonine (een stof die o.a. de darm 
prikkelt om te bewegen) in bloedplaatjes bij kinderen met autisme, vanwege de 
‘lekke darm’-hypothese van autisme. Ons idee was dat een meer doorlaatbare 
(‘lekke’) darm meer serotonine in de bloedbaan uitscheidt, waardoor het 
bloedplaatjes-serotonine verhoogd wordt. Echter, alle onderzochte kinderen 
hadden een normale darmdoorlaatbaarheid, maar 25% had wel een verhoogd 
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bloedplaatjes-serotonine. Ook dachten we dat naarmate de darm meer beweegt 
(darmmotiliteit) het bloedplaatjes-serotonine stijgt. Daarom deden we onderzoek 
bij pasgeborenen (relatief weinig darmmotiliteit) en hun moeders (normale 
darmmotiliteit), en deden we onderzoek naar het effect van infuusvoeding 
(parenteraal) en voeding via de mond (enteraal) op het bloedplaatjes-serotonine in 
te vroeg geborenen. Moeders hadden een tweemaal zo hoog bloedplaatjes-
serotonine als hun pasgeborenen. Daarnaast zagen we dat het bloedplaatjes-
serotonine hoger wordt als pasgeborenen enteraal gevoed worden en dat dit lager 
wordt als hiermee gestopt wordt en overgegaan wordt op parenterale voeding. We 
denken dus dat darmmotiliteit gestimuleerd wordt in pasgeborenen door enterale 
voeding en dat de serotonine die vrijkomt door en tijdens de vertering van voeding 
een belangrijke bijdrage levert aan de hoeveelheid serotonine in de bloedplaatjes. 
 Het tweede deel van dit proefschrift gaat over een methode die gebruikt wordt 
voor het op een niet-hypothese gedreven manier ontdekken van biomarkers in 
urine. Biomarkers zijn stoffen die gebruikt kunnen worden om aan te tonen of 
iemand ziek zal worden, ziek is, of beter wordt. We maakten gebruik van 
vloeistofchromatografie gekoppeld aan massaspectrometrie voor het resp. scheiden 
en zichtbaar maken van stoffen in urine als pieken (± 5-15 duizend!). Om te zien 
welke pieken afwezig/aanwezig zijn of een lagere/hogere concentratie hebben in de 
urine van iemand die ziek is, analyseerden we urinemonsters van zieke en gezonde 
mensen. Vervolgens vergeleken we de hoogtes van alle pieken van gezonden met 
die van zieken, natuurlijk met de computer. De pieken werden daarvoor eerst 
voorbewerkt om ruis te verminderen en de pieken vergelijkbaar te maken. Daarna 
zochten we met diverse wiskundige methoden naar pieken die sterk verschillen 
tussen ziek en gezond. Om onze methode te testen, hebben we bijvoorbeeld urine 
met en zonder toegevoegde peptiden (stukjes eiwit) geanalyseerd om te zien of onze 
methode de peptiden die we toegevoegd hadden eruit kon vissen als die pieken die 
het belangrijkste verschil maken. Ook hebben we de methode toegepast op 
urinemonsters van zwangere en niet-zwangere vrouwen, om te zien of we deze 
twee groepen van elkaar konden onderscheiden op basis van de stoffen in hun 
urine. Met 10 van de ±15.000 pieken konden we bepalen of een vrouw zwanger 
was. Nu willen we nog weten wat deze 10 pieken zijn, met andere woorden: welke 
stoffen (vb. zwangerschapshormoon) passen bij die 10 pieken? Ons doel was 
natuurlijk niet om een zwangerschapstest te ontwikkelen, maar om te zien of onze 
niet-hypothese gedreven methode werkt. Het uiteindelijke doel is om met deze 
methoden meer inzicht te krijgen in ziekteprocessen, en om laboratoriumtesten 
(biomarker-testen) voor ziektes te ontwikkelen, vb. voor vroeggeboorte. Een 
dergelijke methode kan natuurlijk ook gebruikt worden om psychiatrische ziekten 
mee te onderzoeken. 
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Dankwoord 
Hatsikidee, ik stop ermee. Het einde is in zicht, maar ik kan natuurlijk niet afsluiten 
met een simpel ‘Iedereen bedankt!’, alhoewel dit wel een aantrekkelijke optie is. 
Een groot aantal mensen verdient het om persoonlijk bedankt te worden en 
degenen die ik hierbij vergeet alvast een welgemeend ‘ut spiet mie donders’. Het is 
misschien raar om mezelf te bedanken, maar ik doe het toch, omdat ik het bijltje er 
op sommige momenten niet bij neergegooid heb. Ramses, bedankt! 
 
Allereest wil ik mijn ‘promotievaders’ Prof. Dr. Frits Muskiet, Prof. Dr. Rainer 
Bischoff en Dr. Ido Kema bedanken voor hun inzet om mijn promotie tot een goed 
einde te brengen. 
 Beste Frits, dankzij jou heeft mijn proefschrift de focus gekregen die het nu 
heeft. Het afbakenen van onderzoek heeft je nooit echt gelegen en daarvoor ben ik 
je oprecht dankbaar evenals voor de mogelijkheid die je me bood om te proeven 
van onderzoek doen in de Cariben. Ik heb veel geleerd van je patiënt-georiënteerde 
manier van onderzoek doen. Je bent een echte leermeester voor me geweest en ik 
hoop dat we zo nu en dan nog eens van gedachten kunnen wisselen over de 
klinische chemie en de andere zaken des levens. 
 Beste Rainer, ook al hebben we de lekke-darm en ‘opioid-excess’ hypothese in 
autisme niet kunnen bevestigen, ik ben blij dat je nog zo’n gunstige ‘twist’ aan de 
urine-analyse methode hebt weten te geven. Ik heb veel bewondering voor de 
manier waarop jij en Diane blijven werken aan FAS. Je bent een uitstekend 
wetenschapper van wie ik veel geleerd heb op velerlei vlakken. Het zit wel snor (oh 
nee, niet meer) met onze samenwerking. 
 Beste Ido, helaas hebben we elkaar door je drukke werkzaamheden en hectiek 
van het LC minder gesproken dan in beginsel bedoeld was. Ik zie er naar uit om de 
schade de komende jaren in te halen en ik heb zin om te starten met de opleiding. 
Bedankt voor je vertrouwen en voor mijn 3-maanden door het CWI-gesponsorde 
‘vakantie’. 
 
De leden van de beoordelingscommissie Prof. Dr. Hubertus Irth, Prof. Dr. Jaap Korf 
en Prof. Dr. Ben Westerink wil ik bedanken voor het kritisch en tijdig doornemen 
van mijn toch wel lange manuscript. 
 
Door de samenwerking met studenten kon ik me enerzijds nog één van hen voelen 
(geestelijke verjongingskuur) en anderzijds kon ik mijn didactische experimenten 
op ze uitoefenen. Jullie hebben me scherp gehouden en ik durf dan ook wel te 
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stellen dat voor het gereedkomen van mijn proefschrift jullie bijdrage onontbeerlijk 
was, gezien het aantal coauteurschappen. 
 Mijn dank gaat uit naar mijn bijvakkers (in chronologische volgorde): Marieke, 
Berend, Marianne en Bernadine. Ik heb het erg gezellig met jullie gehad, alhoewel 
we vaker een borrel hadden moeten drinken (7 december dan maar?). Marieke en 
Bernadine, veel succes met de farmaceutische carrière en ik hoop dat jullie met 
plezier terugdenken aan de tijd in het lab en de psychosen-poli. Marianne …-
Wilkens, hou je de knakworsten warm? Berend (allemaal het raam uit!), ik ben blij 
dat jij het stokje van me overneemt en de vakgroep komt versterken/verNL-en. 
 Zonder de goede samenwerking met de afdeling Psychiatrie van het UMCG 
was de titel van dit proefschrift anders geweest. Ik wil Dr. Rikus Knegtering en Dr. 
Richard Bruggeman hiervoor bedanken en ik verwacht dat we nog meer klinisch-
chemisch onderzoek naar schizofrenie gaan doen als jullie er tenminste nog niet 
‘vet zuur’ van zijn. Prof. Dr. Jaap Korf wil ik bedanken voor zijn input tijdens het 
VIS-onderzoek. Voor het in goede banen leiden van het onderzoek, de prettige 
contacten met patiënten en medewerkers, en het welkom heten van mijn 
bijvakkers, bedank ik Nynke van der Wal, Yfne Hoekstra en Mike Vervoort. Asmar 
en de SFF-ers, ik hoop dat jullie PHASTER PHAMOUS worden, bedankt voor de 
goede samenwerking. 
 Voor het opzetten van het onderzoek naar autisme, bloedplaatjes-serotonine 
en darmdoorlaatbaarheid wil ik Prof. Dr. Ruud Minderaa en Dr. Erik Mulder van 
de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het UMCG bedanken. Dit onderzoek 
werd uiteindelijk in gewijzigde vorm uitgevoerd op Curaçao. De uitvoering aldaar 
was alleen mogelijk dankzij de inspanningen van Fred Muskiet en Inge Boutier. 
Fred, bedankt voor je droge humor en doortastendheid bij het includeren van 
patiëntjes. Inge, enorm bedankt voor je bereidheid om ons te helpen bij ‘weer een 
onderzoek’ bij kinderen met autisme. Je bent een warm persoon waardoor ik 
begrijp dat je veel betekent voor de autisme-gemeenschap op Curaçao. 
 In het rijte van permanente en tijdelijke Curaçao-bewoners wil ik ook Sanne, 
Jeroen en Yke bedanken. Sanne en Igor, bedankt voor de koude Polars (ze hebben 
goed gesmaakt) en de welkome ontspanning buiten het werk om. Jeroen en Yke, 
bedankt voor het verzamelen van de bloedmonsters en patiënteninfo in het Sint 
Elisabeth Ziekenhuis en de Klinika Capriles. 
 Het werk op Curaçao was niet mogelijk zonder de hulp van Dr. Fey van der 
Dijs en Dr. Hans Landman. Daarnaast wil ik Dr. Pytha Jessurun, Dr. Petra Gelan, 
Francis van Eijndhoven en Arlene Daal bedanken voor de interessante en nuttige 3 
weken in de Klinika Capriles. Mijn labwerk in Curaçao was niet mogelijk zonder de 
uitstekend uitgeruste laboratoria van de Rode Kruis Bloedbank (Dr. Ashley Duits) 
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en Medical Laboratory Services (Dhr. Helfrick Genaro). Bedankt voor het gastvrije 
ontvangst en de gezelligheid. Carmabi, bedankt voor de woonruimte aan het strand. 
 Dr. Jan-Jaap Erwich en Esther Streefland van Obstetrie en Gynaecologie van 
het UMCG ben ik erkentelijk voor resp. het pilot-werk naar bloedplaatjes-
serotonine in pasgeborenen en de bijdrage aan de studie naar biomarkers van 
zwangerschap. 
 
Veel bepalingen die beschreven worden in dit proefschrift werden uitgevoerd door 
de toegewijde medewerkers van het LC. In het bijzonder wil de volgende personen 
bedanken: Ina en Hilda (suikers), Dineke en Enge (indolen), Claude en Paul 
(catecholaminen), Jasper voor de hulp bij HPLC-opstellingen, chemicaliën en 
andere dingen, Ingrid en Marchien (vetzuren), Herman (B-vitaminen en de 
vetzuurstudie op Curaçao). Voor het inwerken op de LC-MS wil ik Jan van der 
Molen bedanken. Ik weet zeker dat ik een aantal personen vergeten ben en 
daarvoor dan ook: “Sorry!” Ik heb het in ieder geval erg naar mijn zin gehad bij de 
jullie LHGV-ers. Van het lab bindingsanalyse wil ik Robert de Vrij bedanken. 
Iedereen ook hartelijk bedankt voor de opvang van ‘mijn’ studenten. 
 Mijn andere collega’s van het LC bedank ik hierbij voor de gezellige en 
interessante tijd. Rebecca, bedankt voor je tips met betrekking tot statistiek, KCIO 
worden en het promoveren bij Frits. Janneke, bedankt voor de gezelligheid op 
Curaçao. Francien, dit jaar weer naar de NVKC-Chinees? 
 
Mijn medepromovendi en Y3.181-kamergenoten van het eerste uur, Hylco, Saskia 
en Remko, dank voor het koffieleuten. Dr. Hylco, succes met je carrière in de 
medische wetenschap, de veeteelt of uitvindersbusiness. Saskia, je hebt altijd een 
nuchtere kijk op dingen en ik kan goed met je lachen. Remko, altijd maar weer 
weg, Tanzania (rimboe en savanne), Curaçao en …? Je lust er wel melk van. 
 Anne Marie. Jij bent een soort ‘promotiemoeder’ geweest voor me. Bedankt 
voor ‘de catering’, en je ondersteuning op zowel professioneel als persoonlijk vlak. 
Het is altijd gezellig met jou en dan zeg ik niks teveel. 
 
Zonder de onbaatzuchtige deelname van alle volwassen patiënten in Nederland, de 
patientjes en hun ouders/verzorgers in Curaçao, en alle andere ‘vrijwilligers’ zou ik 
mijn proefschrift nooit hebben kunnen afronden. Heel erg bedankt en masha, 
masha danki! 
 
In het voorgaand schrijven lijkt het er op dat mijn onderzoek werd uitgevoerd in 
het UMCG en op Curaçao. Niets is minder waar. Het voordeel van een tweede 
promotor hebben, is dat je ook in een andere groep mag ‘wonen’ gedurende bijna 
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vijf jaar. Mijn 2de honk was de vakgroep Analytische Biochemie (Farmacie). Een 
aantal personen van deze groep verdient speciale aandacht in dit, toch wel meest 
gelezen, stukje tekst. 
 Ik heb veel kamergenoten de revue zien passeren: Prof. Dr. Rokus de Zeeuw, 
Prof. Dr. Donald Uges, Theo, Andre, Berend, Martijn, Rivca en Therese. Kamer 
3211.266 was een prima stekje en de bijnamen-traditie die daar ontstaan is, mag 
voortgezet worden. De andere kamer naast ‘de grote baas’ was ook één van mijn 
favoriete plaatsen om tijd door te brengen, maar niet alleen om LC-MS data te 
(laten) verwerken. Ik wil Dr. Peter Horvatovich bedanken voor de gemaakte 
nachtelijke uurtjes. Peter, veel succes met je tenure en geluk met je dochter. Dr. 
Theo Reijmers, bedankt voor je hulp met de statistiek. Dr. Frank Suits, many thanks 
for improving our data processing workflow and for the helpful discussions. 
 De andere medewerkers, AIO’s en post-docs van de vakgroepen Analytische 
Biochemie (voorheen Bioanalyse en Toxicologie) en Farmaceutische Analyse wil ik 
bedanken voor de interessante en twijfelachtige, maar altijd vermakelijke, 
gesprekken tijdens de koffiepauzes, lunches, borrels, BBQ’s, labdagen, congressen, 
symposia enz. Het bier en het vlees zijn meestal goed gevallen. 
 
Gedurende mijn promotietijd heb ik ontspanning kunnen vinden tijdens mijn werk 
maar ook daarbuiten. Uiteindelijk werk je toch om te genieten van het leven! 
Daarom wil ik de OZO-ieten Coen, Harry, Job, Leander, Martijn, Niek, Paul, 
Redmer en Rogier bedanken voor het teveel aan bier, de bioscoopbezoeken en de 
jaarlijkse uitputtingsslag. De oud Heren 9-ers van GCHC wil ik bedanken voor de 
gezellige hockeytoernooien. GUIDE cooking-mates Jarir en Jorgen, hopefully we 
can meet next year in Jarir’s holiday-mansion in Bali to do some good cooking. 
 
Mijn paranimfen Theo Klein, William Zuidland en Dennis Kemperman (back-up). 
Bedankt voor jullie opoffering om op gepaste wijze gekleed voor of na mij te gaan. 
Theo (laid-back), onze lunch en niet-lunch gesprekken over het leven, de kunst van 
het koken, speciaal bier, collega’s en de voor- en nadelen van een leven als AIO 
waren momenten van bezinning in mijn hectische leven als AIO, bedankt. William, 
je bent atlijd maar moeilijk te bedanken, ook voor je klussen. Redmer van Tijum, 
ook al ben je dan geen paranimf, bedankt voor de vele tips. Veel geluk met Kirsten 
in Leek. Dennis, mijn ‘kleine’ broertje, dank je dat je mijn back-up paranimf wilt 
zijn en voor je interesse in mijn onderzoek. Ik hoop dat je een leuke baan vindt 
(niet te ver weg hè!). 
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Pap en mam, bedankt voor jullie steun en warmte. Bas en Millan, nog ‘even’ klussen 
en dan wil ik wel eens oom worden. Macha en Andy, komen jullie snel weer naar 
Europa? Mitko, Mirsada en Melissa, velika hvala za prijatan i tih vikendi. Opa en 
oma Pet, bedankt voor mijn mooie en creatieve omslag en de nieuwe heup 
waardoor je er staand bij kunt zijn! Oma Kemperman, kom nog eens langs in 
Groningen. 
 
En dan nu het meest afgezaagde, maar wel het belangrijkste onderdeel, van het 
dankwoord; het deel waarin elke AIO spijt betuigt aan zijn/haar partner voor de 
moeilijke tijd en relatiecrisis: Liefste Kemira, het was niet altijd even makkelijk 
voor jou de afgelopen vijf jaren. Ik kan je niet zeggen hoeveel spijt ik had als ik 
weer eens onze voornemens om zeep hielp om dat het werk dan weer even voor 
ging. Gelukkig voor jou en voor mij is het nu voorbij. Een stukje tekst zoals dit kan 
niet beschrijven hoe gelukkig ik met jou ben en hoe dankbaar ik je ben voor je 
steun. Ik kan maar één ding zeggen: Een dikke KOES voor jou  :-  en volim te. 
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Over de auteur 
Ramses Kemperman werd geboren op vrijdag 10 maart in 1978 in Nijmegen (NL). 
Tot aan de derde klas van de basisschool bracht hij zijn levensjaren door in Elst 
(Gelderland), waarna hij naar Roden (Drenthe) verhuisde. Het Atheneum werd in 
1996 afgerond aan het Nienoordcollege in Leek (Groningen), waarna hij Farmacie 
ging studeren aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Het doctoraal in de Farmacie 
werd in 2001 behaald met als titel van het afstudeeronderzoek ‘Ontwikkeling en 
optimalisering van immunofixatie-gel electroforese assays voor de detectie en 
kwantificering van β2 transferrine in neus- en oorvocht en Bence-Jones eiwitten in 
urine’. Het apothekersexamen werd afgelegd in 2002, waarna gestart werd aan 
promotietraject in januari 2003. 
 Het promotieonderzoek werd zowel uitgevoerd bij de vakgroep Analytische 
Biochemie (destijds Bioanalyse en Toxicologie) van de Rijksuniversiteit Groningen 
als bij de afdeling Laboratoriumgeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum 
in Groningen (destijds Academisch Ziekenhuis Groningen). Er werd onderzoek 
verricht aan de biochemie van psychiatrische stoornissen waaronder autisme en 
schizofrenie. Daarnaast was hij betrokken bij het ontwikkelen, evalueren en 
toepassen van een methode voor de niet-hypothese gedreven ontdekking van 
biologische markers in urine. Zijn interesse gaat uit naar de klinische chemie van 
psychiatrische stoornissen. In zijn vrije tijd doet hij meestal leuke dingen. 
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