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Dankwoord 
Een proefschrift komt tot stand dankzij de hulp van velen en allen zijn 

onmisbaar. Maar het meest onmisbaar zijn de deelnemers; de ouders en kinderen 

die na het meedoen aan interviews, observaties en het geven van wangslijmvlies  

ook nog mee wilden werken aan hét bloedprikken. Hartelijk dank. 

Ruud Minderaa, eerste promotor, ik wil je bedanken voor het vertrouwen dat je 

in me stelde en je enthousiasme over het feit dat nu eindelijk iemand verder ging met 

jouw onderwerp. Van de rust die je uitstraalde, als ik me weer eens erg opwond over 

zaken heb ik veel geleerd. 

Hans den Boer, tweede promotor, dank voor je enthousiasmerende en 

uitdagende opmerkingen bij de verschillende stukken en de steun op de schaarse 

momenten dat we elkaar zagen. Ik kijk uit naar een verdere samenwerking in de 

toekomst. 

George Anderson, copromotor, thank you for your tremendous support 

throughout every stage of this whole process. It was an honour to be able to learn 

from and work so closely with one of the most eminent researchers in this field, who, 

moreover, is one of the warmest and kindest people I know. You are sterling. 

Ido Kema, copromotor, bedankt voor je laagdrempeligheid en je eindeloze 

geduld met het keer op keer uitleggen van voor jou eenvoudige basale biochemische 

processen. Je onophoudelijke stroom van nieuwe ideeën voor experimenten heeft 

me keer op keer geïnspireerd.  

Annelies de Bildt en Natasja van Lang, zonder jullie onvoorstelbare inspanning 

met betrekking tot de diagnostiek van alle deelnemers was mijn onderzoek niet 

mogelijk geweest. Heel erg veel dank voor het beschikbaar stellen van ‘jullie 

kinderen’. Pieter Hoekstra, paranimf, bedankt voor je oplettendheid in het overleg 

met Ido over de serotoninebepalingen voor jouw onderzoek, hiermee heb je in 

belangrijke mate bijgedragen aan de start van dit onderzoek. Bedankt ook voor al het 

overleg in de tussenliggende jaren en nu uiteindelijk voor je rol bij de verdediging. 

Cees Ketelaars, bedankt voor het onbaatzuchtig delen van de DNA monsters van de 

deelnemers voor de genotyperingen.  

Neeltje Valkhof, dé research assistent, betrokken, betrouwbaar, bedankt!  

Er was nooit geprikt zonder de studenten van de prikdienst van het UMCG, in 

het bijzonder Hilde Jalving en Bart Rikhof, bedankt voor jullie inspanningen. De 

medewerkers van de polikliniek nefrologie van de Beatrixkliniek, in het bijzonder 
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Leonie Pierik, wil ik bedanken voor het bijeen brengen van de controle groep voor de 

plaatjes serotonine metingen.  

Vele medewerkers van het Laboratorium Centrum hebben mij geholpen bij de 

logistiek, de bepalingen, het schrijven van methoden en meer. Ingrid, Astrid, Anneke, 

Alida, Dineke, Enge, Jasper en Herman, bedankt. Henk Breukelman wil ik in het 

bijzonder bedanken voor de facilitaire welwillendheid, zelfs in weekenden. Sjoerd 

Sytema en Rebecca Fokkema, bedankt voor het meedenken over oplossingen voor 

de statistiek van hoofdstuk 2. Marcel Volmer wil ik bedanken voor zijn hulp bij 

verschillende grafieken. Liesbeth de Vries, dank voor het heldere commentaar bij het 

artikel dat beschreven is in hoofdstuk 4. 

De prettige en collegiale sfeer op het UC, in het bijzonder op de A2 vleugel, 

heeft bijgedragen aan een moedig voorwaarts gaan na schijnbare tegenslagen 

gedurende de jaren van onderzoek. Marike Serra wil ik bedanken voor de 

begeleiding bij mijn ‘andere’ onderzoek, dat eigenlijk nooit echt is begonnen. Voor de 

broodnodige afleiding, relativering en reflectie tijdens onder andere de 

‘schaatsintervisie’ bedank ik Pieter Hoekstra, Pieter Troost en Barbara van den 

Hoofdakker. 

Het combineren van een promotietraject met de opleiding tot psychiater op de 

PUK (heden het UCP) bleek geen eenvoudige opgave. Ik dank mijn collega’s voor 

hun begrip en belangstelling tijdens ‘afwezige’ of juist erg drukke perioden. Rob van 

den Bosch, Fons Tholen en Anne van Lammeren wil ik bedanken voor hun coulante 

opstelling en medewerking tijdens de afrondingsfase van het proefschrift. 

Vrienden en familie, helaas zal de verdediging niet worden voorafgegaan door 

een lekenpraatje, dus ik hoop dat de samenvatting jullie een begrijpelijk beeld zal 

geven van de inhoud van mijn onderzoek. Ik beloof, wij beloven, dat we na twee 

proefschriften voorlopig niet meer zullen vragen van onze vriendschappen. Dank 

voor jullie belangstelling, steun en trouw in deze tropenjaren. 

Lars, broeder, dank dat je tijdens de verdediging mijn paranimf wilt zijn. 

Tenslotte, Annelies, bedankt voor je trouw, steun, begrip en geduld tijdens deze 

drukke, mooie en soms moeilijke jaren. En Teun, je hebt er nog geen benul van, 

maar voor later: dank voor de afleiding in jouw prachtige eerste jaar. Dit is achter de 

rug, op naar de relatieve rust met zijn allen! 

 



 

 



 

 




