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Nederlandse samenvatting

Tijdens het foetale leven en de eerste levensjaren na de geboorte, “de eerste 1000 dagen”, 
vereist een snelle groei en ontwikkeling van het kind een hoge aanvoer van voedingsstoffen 
waaronder vetten. Vetten zijn, naast bron van energie nodig voor groei, cruciaal voor de 
ontwikkeling van de hersenen waar ze bijdragen aan structuur, volume en vorming van 
functionele neurale netwerken. Tijdens de zwangerschap bereiken vetten uit de voeding van 
de moeder het brein van de foetus via de placenta. Na de geboorte vindt de aanvoer plaats 
via moedermelk. Humane melk (HM) wordt beschouwd als de beste voeding voor het kind 
en bevat alle nutriënten die nodig zijn voor de hersenontwikkeling van het kind. Wanneer 
moedermelk echter niet (of niet meer) beschikbaar is kan kunstmatig gesynthetiseerde 
voeding (KV) gebruikt worden als alternatief.

Er zijn vele studies die een positief effect laten zien (langdurige) borstvoeding en de 
hersenontwikkeling van kinderen in vergelijking tot flesvoeding met KV. De verschillen tussen 
borstvoeding en flesvoeding met KV die kunnen bijdragen aan dit effect zijn onder andere 
de moeder-kind interactie maar ook verschillen in de samenstelling van de voeding. HM 
bevat bijvoorbeeld hormonen, groeifactoren en immuun factoren die niet voorkomen in KV. 
Hoewel de totale energie, ruwe macro- en zelfs micronutriënten compositie in KV aangepast 
kan worden om dichter bij de samenstelling van HM te komen, blijven er altijd nog grote 
verschillen bestaan in de kwaliteit van voeding, waaronder de vetzuurcompositie. Een ander 
aspect van vetkwaliteit betreft de fysieke of supramoleculaire structuur van de vetdruppels. 
De vetdruppels in humane melk zijn groot en zijn omgeven door een biologische membraan 
als gevolg van het normale lactatieproces. Het productieproces van KV, dat zorgt voor stabiele 
en veilige voeding, maakt ook dat vetdruppels in commercieel verkrijgbare KV ongeveer 10 
tot 20 keer kleiner zijn. Daarnaast bevat KV wegens de ingrediënten en het productie proces 
geen biologische membraan. In dit proefschrift hebben we het belang van deze twee aspecten 
van vetkwaliteit in voeding tijdens het vroege leven voor de hersenontwikkeling en functie 
onderzocht met behulp van muis modellen. Verschillende aspecten van hersenontwikkeling 
zijn onderzocht waaronder de vetzuurcompositie van neurale membranen, de structurele 
aanleg van neurale netwerken en functionele aspecten (gedrag, cognitie). Zowel korte als 
lange termijn effecten van vetkwaliteit werden onderzocht alsmede de mogelijke invloed 
van andere omgevingsfactoren op het metabolisme van voedingsstoffen.

Samenvatting van de resultaten betscheven in hoofdstuk 2-6

Omega (n) 3 langketenige meervoudig onverzadigde vetzuren (n-3 long-chain 
polyunsaturated fatty acids; n-3 LCPUFA’s) zijn van groot belang voor hersenontwikkeling. 
De totale hoeveelheid van deze vetzuren in het brein accumuleert in een hoog tempo 
tijdens de eerste 1000 dagen van het leven. De toename van n-3 LCPUFA in het brein is 
afhankelijk van zowel de hoeveelheid n-3 als n-6 LCPUFA’s in de voeding van de moeder 
tijdens de zwangerschap en de voeding van het kind na de geboorte. Daarnaast is de 
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hoeveelheid van hun respectievelijke C18 precursors in voeding van belang: Alpha-
linoleenzuur (alpha-linolenic acid, ALA; C18:3n-3) en Linolzuur (linoleic acid, LA; C18:2n-6). 
Deze vetzuren worden aangeduid als essentiële vetzuren (essential fatty acids; EFA), omdat 
ze niet door het lichaam gesynthetiseerd worden en dus in voldoende mate via voeding 
ingenomen moeten worden. Met name na de industriële revolutie is de inname van LA 
sterk toegenomen, bijvoorbeeld via plantaardige oliën, terwijl er tegelijkertijd een afname 
heeft plaatsgevonden in de consumptie van voedingsproducten die n-3 LCPUFA bevatten 
(bijvoorbeeld vis). Het netto effect is een verhoogde n-6/n-3 ratio. Omdat PUFA (d.w.z. zowel 
LCPUFA als EFA) samenstelling van HM sterk beïnvloed wordt door de voeding van de moeder 
is dit hedendaagse patroon ook waar te nemen in HM gedurende de laatste tientallen jaren. 
Omdat moedermelk de enige voedingsbron is voor pasgeboren baby’s, zou dit specifieke 
patroon ook invloed kunnen hebben op de hoeveelheid en typen vetzuren die accumuleren 
in het ontwikkelende brein van het kind. Hoofdstuk 2 beschrijft een muismodel waarin is 
onderzocht wat het effect is van de vetzuursamenstelling van het maternale dieet tijdens 
lactatie op de vetzuursamenstelling van moedermelk en accumulatie van FA in de hersenen 
van de nakomelingen. In dit model werden muizen moeders met nest vanaf 2 dagen na de 
geboorte blootgesteld aan een controle dieet of één van twee experimentele diëten met een 
verlaagde n-6 / n-3 PUFA ratio als gevolg van 1) een 50% reductie van LA (low-LA dieet) en 2) 
een verhoogd gehalte aan n-3 LCPUFA’s (n-3 LCPUFA dieet), waaronder eicosapentaeenzuur 
(EPA; C20: 5n-3), docosapentaeenzuur (n-3 DPA, 22: 5n-3) en docosahexaeenzuur (DHA, C22: 
6n-3). Zoals beschreven in hoofdstuk 2, vonden we dat de twee maternale experimentele 
diëten in vergelijking tot controle dieet resulteerden in respectievelijk een verlaagde 
hoeveelheid van LA en een verhoogde hoeveelheid n-3 LCPUFA in de moedermelk. In het 
brein van de nakomelingen verhoogde beide interventies de hoeveelheid n-3 LCPUFA’s 
inclusief DHA en verminderden de hoeveelheid n-6 LCPUFA’s. De verhoogde hoeveelheid 
n-3 LCPUFA in het brein van de muizenpups in de low-LA dieetgroep was het resultaat 
van nieuwe synthese van n-3 LCPUFA in het lichaam van de muizenpups. Het lage aanbod 
van LA in de melk verminderde mogelijk de remmende werking die LA normaalgesproken 
heeft op de endogene synthese van n-3 LCPUFAs uit ALA. Dit in tegenstelling tot de 
verhoogde hoeveelheid brein n-3 LCPUFAs in muizenpups uit de n-3 LCPUFA-dieetgroep, die 
voornamelijk afkomstig waren van het verhoogd aanbod van voorgevormde n-3 LCPUFA’s in 
de melk. Deze resultaten suggereren dat voor de humane populatie in de moderne westerse 
samenleving, met hun hoge LA blootstelling, een verlaging van LA inname (naast een hogere 
n-3 LCPUFA inname) onderdeel zou moeten uitmaken van de voedingsaanbevelingen voor 
zwangere en lacterende vrouwen.

Vervolgens gebruikten we in hoofdstuk 3 hetzelfde muismodel en vonden dat zowel het 
n-3 LCPUFA- als het low-LA-dieet resulteerde in een andere structurele organisatie (d.w.z. 
axonale dichtheid) van het hypothalame circuit in het brein van de nakomelingen. Dit circuit 
is verantwoordelijk voor de regulatie van energiebalans in het lichaam. De structurele 
veranderingen waren waarneembaar bij dieren van 4 weken oud (een week na het spenen) 
en waren persistent tot in volwassenheid. Dit was acht weken na beëindiging van de 
experimentele diëten en na overschakeling op een matig Westers dieet (WSD; 21 En% vet, 
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waarvan 11 En% reuzel en 0,2 En% cholesterol). Veranderingen in structurele organisatie van 
het hypothalame circuit beïnvloedden mogelijk het functioneren van het systeem en zouden 
daarmee levenslang tot een veranderde regulatie van de energie balans kunnen leiden. Een 
dergelijk effect kan worden gekoppeld aan een verhoogde weerstand tegen obesitas tijdens 
volwassenheid. Bij muizen loopt de structurele ontwikkeling van de hypothalamus minstens 
door tot in de lactatieperiode. In deze periode is er tevens een karakteristieke verandering 
in de leptine spiegels in de bloed te zien bij muizen pups, welke gekenmerkt wordt door 
een snelle stijging gevolgd door daling; de zogenaamde leptine piek. Zowel de hoogte als de 
timing van deze piek speelt een cruciale rol bij de vorming van de axonale verbindingen tussen 
verschillende kerngebieden in de hypothalamus als onderdeel van het hypothalame circuit. 
Nutriënten, waaronder vetzuren zijn mogelijk in staat zijn om leptinespiegels in het bloed te 
beïnvloeden. Om deze reden werd voor de studie beschreven in hoofdstuk 3 verondersteld 
dat de veranderingen in het hypothalame circuit ten gevolge van de experimentele diëten 
veroorzaakt werden door veranderingen in hoogte en/of de timing van de leptine piek in de 
lactatie periode. Echter, deze hypothese bleek niet correct: de postnatale leptine piek was 
niet veranderd door de experimentele diëten. Deze bevinding wijst er op dat er wellicht 
andere, nog niet geïdentificeerde mechanismen verantwoordelijk zijn voor de veranderde 
structurele ontwikkeling van de hypothalamus door blootstelling aan n-3 en n-6 vetzuren.
Naast de invloed op vetzuursamenstelling in het brein en de ontwikkeling van de 
hypothalamus, kan de vetkwaliteit in voeding tijdens het vroege leven ook van invloed zijn op 
de ontwikkeling en functie van andere hersenstructuren. Het is bekend dat veranderingen in 
n-6 en n-3 vetzuur samenstelling in het dieet veranderingen in cognitieve functie en gedrag 
tot gevolg kunnen hebben.

In hoofdstuk 4 beschrijven we een ander aspect van vet kwaliteit in voeding, namelijk de 
fysische eigenschappen van vetdruppels in voeding tijdens het vroege leven en laten zien 
dat deze bij kan bijdragen aan cognitieve functie. Jonge muizen werden vanaf 2 weken 
na de geboorte blootgesteld aan een experimenteel dieet of controle dieet. De vetfractie 
van het controle dieet bestond uit vet in kleine vetdruppels, zoals het ook in standaard 
KV voorkomt. Het experimentele dieet bevatte daarentegen grote vetdruppels omgeven 
door een laag van fosfolipiden, waardoor de supramoleculaire structuur van de vetdruppels 
in dit dieet meer gelijkenis vertoonde met de specifieke vetstructuur die in moedermelk 
voorkomt. In vergelijking met muizen die het controle dieet kregen vertoonden de muizen 
die het experimentele dieet kregen vertoonden verhoogde aandacht en geheugenprestaties 
tijdens cognitietaken uitgevoerd in een nieuwe omgeving. Er waren echter geen verschillen 
tussen de dieetgroepen in cognitieve prestaties tijdens specifieke leertesten voor ruimtelijk 
referentiegeheugen die werden uitgevoerd in een licht aversieve omgeving voor de muis. 
De verhoogde geheugenprestatie tijdens blootstelling aan een nieuwe omgeving hield aan 
tot en met volwassenheid na beëindiging van de interventie. Deze effecten konden niet 
worden verklaard door een verandering in de fosfolipide samenstelling in het brein. Het 
is bekend dat bij muizen een verandering in de omgeving of blootstelling aan een nieuwe 
omgeving tot een milde staat van opwinding (arousal) kan leiden, die bijdraagt aan de 
geheugenprestatie van het dier. Om deze reden werd verondersteld dat het experimentele 
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dieet zou kunnen bijdragen aan een andere ontwikkeling of het anders functioneren van 
de specifieke hersencircuits die cognitieve functie tijdens staat van opwinding moduleren.

Het experiment zoals beschreven in hoofdstuk 4 was uitgevoerd met dieren die na spenen 
individueel gehuisvest waren (één muis per kooi). Muizen echter sociale dieren en het 
ontbreken van direct sociaal contact met soortgenoten kan stressvol zijn. Daarnaast kan het 
ontbreken van sociale thermoregulatie, een natuurlijk gedrag van muizen om tegen elkaar 
aan te liggen waardoor hun warmteverlies aan de omgeving kleiner is, invloed hebben op 
het energie metabolisme van het dier. In het bijzonder tijdens het vroege leven kan stress 
(sociale en/of metabole) interfereren met de normale groei en ontwikkeling van het dier. 
De consequentie hiervan is dat de sociale huisvestingssituatie van muizen na het spenen 
invloed heeft op de fysiologie en het gedrag van het dier en het fenotype in het latere leven. 
Het is bekend dat emotionele stress door sociale isolatie tijdens de adolescente periode 
bij muizen en ratten de structurele ontwikkeling en het functioneren van hersengebieden 
betrokken bij angst, beloning en cognitieve functie, nadelig kan beïnvloeden. Naast de 
door stress veroorzaakte veranderingen in de neurochemie zijn mogelijke veranderingen 
in groei-trajecten en metabole gezondheid ook nauw verbonden met de ontwikkeling en 
functie van de hersenen. Het is daarom ook denkbaar dat een aantal bekende effecten 
van sociale isolatie op hersenontwikkeling en functie feitelijk veroorzaakt worden door 
metabole veranderingen. Daarnaast kan ook worden verondersteld dat er een interactie 
is tussen effecten van vroege voeding op (hersen) ontwikkeling en functie, en de sociale 
huisvestingssituatie van de muizen, al dan niet via metabole aanpassingen. Deze suggestie 
wordt ondersteund doordat de effectiviteit van het experimenteel dieet met veranderde 
supramoleculaire structuur van vetdruppels op de remming van accumulatie van 
lichaamsvet tijdens volwassenheid verschillend blijkt te zijn tussen sociaal en individueel 
gehouden muizen, zoals beschreven in het Intermezzo. Hoewel de gevolgen van stress door 
sociale isolatie op cognitieve functie en gedrag bij ratten en muizen goed zijn beschreven 
in de literatuur kan dat niet gezegd worden voor de effecten van individueel huisvesting 
op het metabole fenotype van ratten en muizen. Hoofdstuk 5 bevat een overzicht van 
de gepubliceerde data over de effecten van individuele versus sociale huisvesting op het 
lichaamsgewicht en de metabole gezondheid bij muizen en ratten. Meta-analyse van deze 
data toonde aan dat individuele huisvesting de voedselinname en hoeveelheid visceraal 
lichaamsvet van ratten en muizen bleek te verhogen, ondanks afwezigheid van een consistent 
effect op lichaamsgewicht. Dit suggereert dat individuele huisvesting wel degelijk resulteert 
in veranderingen in metabole functie en het metabole fenotype van ratten en muizen kan 
beïnvloeden. In hoofdstuk 6 hebben we vervolgens onderzocht of de eerder waargenomen 
veranderingen in cognitieve functie door het experimentele dieet met veranderde structuur 
van vetdruppels (hoofdstuk 4) afhankelijk is van de sociale huisvestingssituatie van de 
muizen. Net als de individueel gehuisveste muizen in hoofdstuk 4, lieten de individueel 
gehuisveste muizen in dit experiment een betere prestatie zien in een geheugentaak tijdens 
volwassenheid wanneer ze eerder in het leven blootgesteld waren aan het experimentele 
dieet met de grote, fosfolipide-omgeven vetdruppels. Deze effecten werden ook gezien in 
de sociaal gehuisveste muizen. Tevens veroorzaakte het experimentele dieet een snellere 
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toename in lichaamsgewicht in de periode voor spenen een snellere groei, en een betere 
botontwikkeling en verminderde angst tijdens de adolescente periode. Ook deze effecten 
waren niet afhankelijk van huisvestingssituatie. Mogelijk droegen de verbeterde groei en 
botontwikkeling bij aan de ontwikkeling en het functioneren van de hersenen. Individuele 
huisvesting verminderde de groeisnelheid van de muizen in de adolescente periode, maar 
had geen significante invloed op cognitieve functie noch op de expressie van een specifieke 
marker voor de hoeveelheid witte stof in het brein. Het ontbreken van zichtbare effecten 
van huisvestingssituatie op cognitieve functie en witte stof in deze studie was opvallend, 
omdat dit in tegenspraak is met door anderen eerder gepubliceerde data. De discrepantie 
tussen onze bevindingen en de bevindingen in literatuur zou verklaard kunnen worden 
door een verschil in proefopzet of specifieke verschillen in het niveau van sociale isolatie 
van de dieren: Sociale isolatie is duidelijk een aversieve situatie voor ratten en muizen. In 
de huidige studie waren de muizen individueel gehuisvest, maar olfactorisch, auditief en 
visueel contact tussen dieren in verschillende kooien was nog steeds mogelijk waardoor er 
geen sprake was van volledige sociale isolatie.

Eindconclusie

De studies die beschreven worden in dit proefschrift tonen aan dat de kwaliteit van vet 
in voeding die aangeboden wordt tijdens het voege leven bepalend kan zijn voor de 
ontwikkeling en functie van de hersenen. We hebben laten zien dat zowel de n-6/n-3 
verzuursamenstelling als de fysische eigenschappen van vetdruppels in voeding (langdurige) 
gevolgen kunnen hebben op het niveau van de celmembraan, neurale circuits en functie van 
de hersenen. Omdat HM en KV sterk verschillen in juist deze twee aspecten van vetkwaliteit 
zou deze kennis een deel van de (lange termijn) voordelen kunnen verklaren die worden 
waargenomen bij borstgevoede kinderen in vergelijking met kinderen gevoed met KV met 
betrekking tot de ontwikkeling en functie van de hersenen, evenals verschillen in metabole 
gezondheidsrisico’s later in het leven. Meer kennis over de mechanismen die betrokken 
zijn bij de effecten van voeding op hersenontwikkeling en functie kan leiden tot betere 
voedingsadviezen voor zwangere en lacterende vrouwen en kan leiden tot aanpassingen 
in KV voor zuigelingen en kinderen die geen borstvoeding krijgen. Het feit dat de 
hersenmembraansamenstelling, -structuur en -functie in het vroege leven mede bepalend 
zijn voor de (hersen) gezondheid gedurende het verdere leven, maakt dat het verbeteren 
van de vetkwaliteit van voeding tijdens het vroege leven zou kunnen worden gebruikt als 
een strategie om de levenslange gezondheid en kwaliteit van leven te verbeteren.

Experimenten met ratten en muizen zijn onmisbaar voor het bestuderen van de onderliggende 
mechanismen van de effecten van voeding op hersen- en metabole gezondheid. In dit 
proefschrift hebben we aangetoond dat de huisvestingsomstandigheden van deze dieren 
tijdens het onderzoek zelf ook invloed kan hebben op de hersen- en metabole gezondheid 
en daarom deze factor altijd in acht moet worden genomen bij de evaluatie en interpretatie 
van de onderzoeksresultaten.
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Dankwoord

Het doen van een (promotie)onderzoek gaat met pieken en dalen. Prachtig gelukte maar 
ook regelrecht mislukte experimenten, verdiende successen, domme pech en het krijgen 
van briljante ingevingen die achteraf toch niet zo geweldig blijken te zijn passeren allemaal 
de revue. Een van de belangrijkste dingen die ik gaandeweg heb geleerd (en nog steeds 
moet leren accepteren) is dat onderzoek doen simpelweg nooit zo gaat als dat je van te 
voren had bedacht. Een onderzoek doe je gelukkig nooit alleen. De successen worden beter 
wanneer je het met anderen kunt delen en je hebt anderen nodig om je door de diepste 
dalen te helpen. Over de jaren heen zijn er zo veel mensen die een grote of kleine bijdrage 
hebben geleverd aan het onderzoek beschreven in dit proefschrift. Daarnaast zijn er ook 
een heleboel mensen die een bijdrage hebben geleverd aan mijn andere onderzoeken en 
projecten die hier niet beschreven zijn maar die toch ook een rol hebben gespeeld in het 
tot stand komen van dit proefschrift. Iedereen bedankt! Zonder jullie expertise, hulp en 
mentale steun was het me niet gelukt.

Allereerst mijn promotoren. Gertjan, ik heb het werkelijk geweldig gevonden om met jou 
te werken. Jouw onuitputtelijke enthousiasme werkt aanstekelijk. Samen kwamen we tot 
enorme experimentele opzetten (zelfs na schrappen van groepen) die we eigenlijk niet 
helemaal konden uitvoeren, maar voor een groot gedeelte toch wel! Ik heb bewondering 
voor je buitengewone kennis van de literatuur, je brede interesse en je vermogen om steeds 
nieuwe discussiepunten aan te dragen. Bedankt ook voor alle vakantie uren die je hebt 
opgeofferd om mijn stukken na te kijken. Ik kijk uit naar de onderzoeken die nog komen 
gaan. Anton, wij hebben uiteindelijk minder kunnen samenwerken dan we in eerste 
instantie hadden verwacht en gewild, maar de momenten waarop ik wél met je heb kunnen 
werken heb ik altijd als heel waardevol beschouwd. Jouw vriendelijke manier van doen 
en leuke verhalen zorgden voor een prettige samenwerking. Je soms verassende vragen 
zetten mij op scherp en maakten dat ik vanuit een andere invalshoek naar het onderzoek 
ging kijken. Daarnaast heb ik erg genoten van je zorgvuldig geformuleerde, opbouwende 
en soms humoristische commentaren in de kantlijn van mijn ingeleverde tekst. Ik had nog 
niet eerder meegemaakt dat revisies ook grappig kunnen zijn. Bedankt voor alles. Eline, van 
stage begeleidster, n+2, sparring-partner aan de andere kant van de wereld, copromotor, 
opnieuw n+2, en ten slotte toch echt als mijn derde promotor, jij hebt van begin tot eind 
een belangrijke rol gespeeld in mijn ontwikkeling als wetenschapper binnen Nutricia. Ook 
al waren de omstandigheden om onderzoek te doen naar hersenontwikkeling binnen onze 
afdeling soms niet eenvoudig, heb je altijd in mij geloofd, het onderzoek gesteund en me 
de ruimte gegeven om mijn promotie tot een goed einde te brengen. Bedankt voor de 
inspirerende gesprekken en de energie die ik daar altijd van kreeg, het bijsturen soms waar 
nodig en de leuke momenten die we op congressen hebben gehad en die ik niet had willen 
missen.

Dan mijn paranimfen: twee bijzondere dames die mij onder hun hoede hebben genomen 
toen ik als naïeve junior onderzoeker bij Nutricia begon. Ik weet nog goed dat jullie aan 



242 | Addendum

het eind van mijn sollicitatie gesprek zeiden: “Nou, dan zien je maandag wel he?”. Ik dacht 
toen dat het vast heel leuk zou gaan worden om met jullie twee te gaan werken. Al waren 
we het er bij tijd en wijle wel over eens dat “werken stom is” kreeg ik toch gelijk! Wat een 
fantastische tijd. Ik ben er trots op dat jullie nu mijn paranimfen willen zijn. Annemarie, ruim 
9 jaar lang heb ik in jouw team gewerkt en wat heb ik veel van je geleerd! Bedankt voor je 
vertrouwen, je eerlijkheid, je steun en begeleiding in mijn carrière binnen Nutricia, mijn PhD 
traject en ja, ook mijn persoonlijke ontwikkeling. Een stralend geeltje zal ik nooit worden 
maar je hebt me het nodige inzicht gegeven in (het belang van) soft-skills en diplomatiek 
handelen op de werkvloer. Aan onze samenwerking is nu helaas een einde gekomen. Ik 
wens je heel veel succes met je nieuwe baan aan de overkant en hoop dat onze paden in 
de toekomst nog een keer zullen kruisen. Diane, door een voorbeeld te nemen aan jouw 
pragmatische insteek, flexibiliteit en verantwoordelijkheid ben ik een betere onderzoeker 
geworden. Je hebt me ook talloze praktische vaardigheden bijgebracht waar ik nu nog steeds 
profijt van heb. Met veel plezier denk ik terug aan al die gesprekken die we hadden tijdens 
het carpoolen, terwijl we anaethestie-apparaten in elkaar moesten knutselen of tijdens een 
tosti bakken en kopje koffie moment. Onze gesprekken gingen lang niet altijd over werk, 
maar ook over het landleven gevoel of hoe gek mensen toch in elkaar kunnen zitten en 
waarbij we er steeds maar weer achter kwamen dat wij toch echt heel leuk zijn. Inmiddels 
zijn we geen collega’s meer, maar gelukkig blijkt dat we ook prima in staat zijn om in onze 
eigen tijd deze leuke gesprekken voort te zetten.

Een groot deel van de resultaten die in dit proefschrift worden besproken zouden er niet 
staan zonder de hulp van mijn drie lange termijn teamgenoten. Meiden, bedankt voor jullie 
inzet bij de secties, het prakken van honderden breinen, plasma assays, het bestelsysteem 
(ik ga nu echt zelf leren hoe het werkt) en nog veel meer! Eefje, wat is het toch fijn om 
een teamgenoot te hebben waar je onvoorwaardelijk op kunt rekenen. Door de jaren 
heen ben jij altijd een vaste steun geweest voor vele experimenten, maar ik kon bij jou 
ook terecht voor een luisterend oor, een reality-check en voor plezier. Jij bent het beste 
voorbeeld dat opposite types (die stiekem toch nog verassend veel kernwaarden gemeen 
blijken te hebben) heel goed samen kunnen gaan! Annemarie, ik heb het altijd heel gezellig 
gevonden om samen met jou naar het hoge Noorden te gaan. Door al die gesprekken in de 
auto hebben we elkaar beter leren kennen en dat schept al gauw een goede band. Ik wens 
je succes met jouw eigen promotie en dat je maar al je doelen mag bereiken. Andrea, door 
jouw zorgvuldige manier van werken kon ik altijd rekenen op prima kwaliteit van de lab 
analyses die zo hard nodig waren. Jouw hulp is van groot belang geweest voor veel van de 
resultaten in dit proefschrift en andere onderzoeken, heel erg bedankt daarvoor!

Er zijn nog meer veel mensen binnen en buiten Nutricia met wie ik over de jaren heb 
samengewerkt en wiens expertise belangrijk is geweest voor diverse experimenten, analyses 
of gedachtegangen beschreven in dit proefschrift en niet te vergeten de mentale steun. 
Hier in willekeurige volgorde: Johanneke, door jou is tijdens mijn studie al mijn interesse 
voor dierenwelzijn en kwaliteit van dierexperimenteel onderzoek begonnen. Daarnaast, bij 
jou aan de keukentafel is ook een gedeelte van dit proefschrift ontstaan. Hele lappen tekst 
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heb ik getypt met kroelende katjes op schoot, uitzicht op de paarden in de paddock en op 
de achtergrond het geluid van kraaiende hanen (altijd meervoud) of een snurkende hond. 
Bedankt voor de motiverende en steunende gesprekken, met name tegen het einde. Ik vind 
het top dat we nu collega’s zijn en ik hoop dat ik met jou nog een boel kan bijdragen aan 
3R bij Nutricia. Nana, when you joined Nutricia - Netherlands you made it possible for me 
to further broaden my research focus to other fields in developmental neuroscience. Thank 
you for giving me that chance, for your confidence in me, your support and your help in the 
study designs and leveraging the results. I know we are both hoping for the brain benefit to 
find its way back to the priority list and I hope that we can work together on it again when 
that day comes. Louise, thanks for the hours spent on the phone discussing how to make 
our systematic review work despite crappy software and my limited experience in that field. 
Thank you as well for your motivating words, your understanding, and the little cards that 
gave me a boost when I needed it. Mijn andere huidige en voormalige platformgenoten, 
team genoten of andere collega’s met wie ik in meer of mindere mate heb samengewerkt 
in de afgelopen jaren: Bert, Marieke, Dennis, Inga en Linde bedankt voor jullie input op 
o.a. de onderzoeksvoorstellen in de beginfase, de interpretatie en van de resultaten, het 
reviewen van studierapporten, abstracts en papers, de gezelligheid op het werk en of tijdens 
congressen. Martine, jij hebt mij er destijds toe aangezet een promotietraject aan te gaan 
volgen, bedankt daarvoor! Mona, ik hoop dat we nog een keer in hetzelfde team komen 
te werken. En wie weet lukt het ons nog een keer om een subsidievoorstel rond te krijgen. 
Aan ons ligt het zeker niet! Sylvie, jij hebt als studente en later als collega ook verschillende 
analyses uitgevoerd, bedankt voor je zorgvuldige werk en je vrolijkheid. Rob, Tiemen en 
lunch-buddies van microbiologie, kort zaten we samen in een team, maar nog steeds lunch 
ik graag met jullie, altijd lachen! Bedankt voor de gezelligheid! Karen, de hulpsinterklaas, af 
en toe een koffiemomentje om stoom af kunnen blazen en de boel weer te relativeren had 
ik soms hard nodig. Samen klagen helpt, samen lachen ook. Bedankt voor je steun. Martin, 
bedankt voor alle vetzuuranalyses van o.a. voer, melk en breinmateriaal. Jan Bruggink, en 
de Groningse studenten Emma, Esmee, Lian en Ivor. Bedankt voor jullie enthousiasme, en 
jullie uitstekende inzet in de analyses en de experimenten! Jullie hebben de lat voor de 
volgende Groningse student nogal hoog gelegd. Maarten, door met Sylics samen te werken 
werd het voor mij voor het eerst mogelijk om onderzoek te doen met behulp van test 
batterijen voor gedrag. Zonder jouw inzet en die van je collega’s had ik een deel van mijn 
promotieonderzoek nooit succesvol kunnen afronden. Aniko, although our collaboration is 
not part of this thesis, it certainly helped to shape my way of thinking. Thank you and Eva, 
Kit, Mara and the other girls for the nice discussions and exciting studies that we have had 
(and are still ongoing) and I hope we can continue our fruitful collaboration for a long time! 
Richard and Karine, it has been a while, but the work that you have done on the “Dutch 
Brains from Hell” and reviewing the publication has been absolutely critical for this thesis. 
Thank you so much! Een heel bijzonder dank je wel is voor Steffen. Ik zou niet weten wat 
er zonder jou van DAN260 terecht zou zijn gekomen. Je hebt wel gelijk de vuurdoop gehad, 
maar door jouw toewijding, je vlotte manier van dingen oppakken en je zelfstandigheid is 
het toch gelukt om een mooi experiment neer te zetten. Ik vind het heel erg fijn dat het 
uiteindelijk toch nog gelukt is dat jij nu ook je promotietraject bent begonnen en ik kijk dan 
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ook met plezier uit naar onze verdere samenwerking! Giorgio, also for you the number “260” 
will never be the same anymore ;-). Thank you so much for even defying Dutch snowstorms 
to feed the mice. Later on, you have been an amazing help with re-analyzing the qPCR data. 
I wish you all the best for your thesis and count on us working together some more! Laus, jij 
staat écht helemaal aan het begin van mijn wetenschappelijke carrière. Samen met Martijn 
hebben jullie gezorgd voor mijn allereerste kennismaking met hersenonderzoek. Dat is me 
zo goed bevallen dat ik er maar mijn werk van heb gemaakt ;-). Ik had toen niet kunnen 
bedenken dat we later weer collega’s zouden worden. Jij was altijd beschikbaar voor even 
brainstormen over testresultaten en mede door jouw netwerk heb ik ook het mijne kunnen 
opbouwen. Heel erg bedankt voor alles! Nick, onze loopbaan verloopt inderdaad ongeveer 
gelijk, maar jij loopt altijd een stukje op mij voor. Ik kijk er nu dan ook heel erg naar uit wat 
bij jou het volgende succes in je carrière zal zijn, wie weet zal ik weer volgen…

Lieve vrienden en familie, ondanks dat jullie niet direct iets met mijn werk te maken hebben 
zijn jullie altijd geïnteresseerd geweest in mijn onderzoek en de voortgang van mijn promotie. 
Velen van jullie zullen mijn standaard antwoord herkennen “over twee maanden is het écht 
bijna klaar”, maar dat bleek toch anders te zijn. Gelukkig komt van uitstel niet altijd afstel en 
is het nu eindelijk wel zover. Jullie hebben voor de nodige ontspanning gezorgd met uitjes 
etentjes, reisjes, shoppen, theeleuten, wandelen, musea, opera’s en concerten, paardrijden 
en noem maar op. Dankzij jullie ben ik niet een complete kluizenaar geworden. Dank jullie 
allemaal! In het bijzonder: Inge, met jou deed ik mijn eerste proefjes op het lab. Bedankt 
voor het meelezen aan het eind, jouw kennis over het onderwerp van mijn proefschrift, 
maar dan vanuit een andere invalshoek, kon ik goed gebruiken. Es, door onze bosritjes 
en weiland-picknicks kon ik me even helemaal los maken van het werk. Suus, vroeger 
fietsten we giechelend naar school en verkochten we ramenlapdoekjes aan huis. Dat met 
die doekjes duurde gelukkig maar kort (net als de WC borstels, tandpasta en kaas) maar 
nog steeds kan ik met jou alles delen. Bedankt dat je zo’n goede vriendin bent! Margreet, 
regelmatig bij jouw te eten heb ik altijd heel gezellig gevonden en ik vind het geweldig dat je 
daarbij moeiteloos rekening houdt met mijn vreemde eetgewoonten tegenwoordig. Joop, 
ik verheug me nu al op jouw visie over dit proefschrift. Bedankt voor de leuke uitjes die we 
hebben gehad, en natuurlijk de gestoomde makrelen die je me bracht. Marrit en Regi, wat 
zijn we toch druk allemaal. Al zien we elkaar niet zo vaak, toch weet ik dat ik altijd bij jullie 
terecht kan als dat nodig is. Ik heb mijn eigen kamer in Bosch en Duin, genoeg nichtjes om 
een huis mee te vullen en ik kan kiezen uit verschillende soorten psychotherapie mocht 
ik dat nog eens nodig hebben. Bedankt voor jullie steun! Ik heb vanaf nu in ieder geval 
weer wat meer tijd om regelmatiger met z’n drieën af te spreken zoals we ons al een aantal 
keer hebben voorgenomen! Lieve mama, zoals beschreven in dit proefschrift zijn voeding 
en omgevingsfactoren tijdens het vroege leven van essentieel belang voor de vorming en 
functie van de hersenen, en daarmee het kennen en kunnen van een individu tijdens het 
latere leven. Jij en papa staan aan de basis van wie ik ben geworden en wat ik heb bereikt. 
Bedank voor je goede eetgewoontes tijdens mijn eerste 1000 dagen, en natuurlijk al het 
andere dat jullie mij hebben gegeven, ook tijdens alle dagen daarna. Als er iemand voor 
mij een goed voorbeeld is van een harde werker ben jij het wel en ik ben trots dat ik nu als 
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Doctor in jouw voetsporen kan volgen! Lieve papa, helaas kan jij dit niet meer meemaken, 
maar ik ben trots op de eigenschappen die ik van je heb geërfd en de lessen die ik van je heb 
geleerd. Ik ben er van overtuigd dat die me hebben geholpen om mijn doelen te bereiken. 
En dan tot slot, lieve Rik, mijn ‘eindverslag’ is dan eindelijk klaar. Bedankt voor je begrip, je 
steun en de ruimte die je me gaf om hieraan te werken. Ik heb enorm veel gehad aan je rust 
en je stabiliteit op momenten wanneer ik weer ergens gefrustreerd over was. De eettafel 
lag regelmatig bezaaid met laptops, artikelen, kladblokken en koffiekopjes. Ons werk nemen 
we allebei mee naar huis, maar ik beloof dat ik nooit meer gekke dingen op sterk water in 
de koelkast zal leggen...
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Anniek Lidewij Schipper was born on March 3rd 1981 in Amersfoort, The Netherlands. After 
attending primary school (Montessori School ‘t Ronde, Leusden) and graduating from 
High School (Meridiaan College Nieuw Eemland, Amersfoort) she started in 2000 with her 
bachelor “Biomedical Sciences” with specialization in laboratory animal sciences at the 
Hogeschool van Utrecht. Her first internship was performed at the Preclinical Neuroscience 
group (Biomedical Research Department) of former Numico Research in Wageningen, 
where under supervision of dr. Laus Broersen, drs. Martijn de Wilde and dr. Eline van der 
Beek  she studied effects of dietary fatty acid profile on motor function in a rat model for 
Parkinson’s disease. In 2004 she obtained her bachelor degree and continued with a master 
“Bioveterinary Sciences” at Utrecht University, Faculty of Veterinary Medicine.  At this 
faculty she performed two internships and a thesis: At the Department of Animals in Science 
and Society she studied the effects of genetic background (strain) and previous experiences 
(housing conditions, handling methods) on anticipatory behavior of the laboratory rat, 
under supervision of prof dr. Frauke Ohl (Animal Science group) and dr. Johanneke van der 
Harst (Ethology and Welfare group). A second internship was perfomed at the Ethology and 
Welfare group of prof dr. B.M. Spruijt under supervision of dr. Claudia Vinke and dr. Matthijs 
Schilder. During this internship she investigated effects of food enrichment toys on behavior 
of kenneled dogs, which lead to her first scientific publication. Her master thesis about the 
diet of polar bears in captivity and in the wild was written under supervision of prof dr. 
Anton Beynen (Department of Animal Nutrition) and was commissioned by Ouwehand Zoo, 
Rhenen, The Netherlands to promote adaptations in current diet for polar bears in captivity. 
Lidewij obtained her master degree in 2007. She joined Danone Nutricia Research, Baby 
Division in 2008 as a scientist in the New Health Benefits group led by (prof.) dr. Eline van 
der Beek, working on preclinical models for metabolic programming. Working in a team that 
focusses on the effects of early life dietary (lipid) quality on (adult) metabolic phenotype, 
she initially specialized in the development and function of brain circuits that control 
energy balance. Gradually, she broadened her research focus to nutrition and other aspects 
of brain development and function (e.g. brain lipid composition, cognition, behavior) in 
both healthy and challenged context. To this end, she has been involved in a number of 
preclinical experiments in house and in several external research collaborations between 
Nutricia and Universities and CRO’s. She has been an active member of Nutricia’s Animal 
Welfare Body since 2011, and was promoted to senior scientist in 2015. Between 2014 and 
2017 Lidewij combined her research at Nutricia with a PhD trajectory at the Neurobiology 
group of Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences, University of Groningen, under 
supervision of prof. dr. Gertjan van Dijk and prof. dr. Scheurink. The data obtained during this 
period are part of this thesis.
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