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ABBREVIATIONS
20m-MSRT  20 meter multistage shuttle run test 
ABCD   Amsterdam Born Children and their Development 
ART   Assisted reproductive technology 
BF%   Body fat percentage 
BIA   Bioelectrical impedance measurement 
BMI   Body mass index 
BP   Blood pressure 
BRIEF   Behavior rating inventory of executive function 
CBCL   Child behavior check list 
CI   Confidence interval 
CRF   Cardiorespiratory fitness 
CV   Cardiovascular disease 
COH   Controlled ovarian hyperstimulation 
DNA   Deoxyribonucleic acid 
DOHaD   Developmental origins of health and disease 
DPB   Diastolic blood pressure 
FFM   Fat free mass 
FM   Fat mass 
FSH   Follicle stimulating hormone 
GWG   Gestational weight gain 
HDL   High density lipoprotein 
HOMA-B  Homeostatic model assessment for beta-cell function 
HOMA-IR  Homeostatic model assessment for insulin resistance 
hcCRP   High sensitivity C-reactive protein 
ICSI   Intracytoplasmic sperm injection 
IMT   Intima media thickness 
IOTF   International obesity task force 
IUI   Intrauterine insemination 
IVF   In vitro fertilization 
IQR   Inter quartile range 
LDL   Low-density lipoprotein  
LMS   Lambda-mu-sigma 
LVM   Left ventricular mass 
MAP   Mean arterial pressure 
MetS   Metabolic syndrome 
MICE   Multivariate imputation by chained equations 
MNC   Modified natural cycle 
MVPA   Moderate-to-vigorous physical activity 
N   Number 
NIH   National institute of health 
PA   Physical activity 
ppBMI   Prepregnancy body mass index 
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PRISMA   Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and   
   Meta-analysis 
PWV   Pulse wave velocity 
QUIPS   Quality in prognostic studies 
RCT   Randomized controlled trial 
RNA   Ribonucleic acid 
RPP   Rate pressure product 
SB   Sedentary behavior 
SBP   Systolic blood pressure 
SD   Standard deviation 
SE   Standard error 
SES   Socioeconomic status 
SET   Single embryo transfer 
SMD   Standardized mean difference  
STROBE   Strengthening the Reporting of Observational Studies in  
   Epidemiology 
SumSF   Sum of skinfolds 
SYRCLE   SYstematic Review Center for Laboratory animal Experi- 
   mentation 
TC   Total cholesterol 
TG   Triglycerides 
VIF   Variation inflation factor 
VO2max  Maximum oxygen uptake 
WC   Waist circumference 
WHO   World Health Organization 
WHR   Waist-to-hip ratio 
WHrR   Waist-to-height ratio

SUPPLEMENT
The supplementary files can be downloaded from:

http://tinyurl.com/SupplementStijnMintjens 

 
Username: mintjensstijn 
Password: Back-up169 
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PORTFOLIO
PhD student: Stijn Mintjens  

PhD period: October 2014 – December 2018   

PhD supervisor: Prof. dr. T. Roseboom; Prof. dr. R. Gemke; Prof. Dr. M. van Poppel

1. PhD training
Year Workload

General courses 
Young Talent Program Creative Thinking 2015 0.5 ECTS

VUmc Tutor Training 2015 0.3 ECTS

Papendal Cursus 2015/2017 2.4 ECTS

World of Science 2015 0.4 ECTS

CPR course 2015 0.1 ECTS

Workpressure Elroycom 2016 0.2 ECTS

Creative view on career Elroycom 2017 0.2 ECTS

Taking charge of your PhD Elroycom 2017 0.2 ECTS

IMPACT Elroycom 2018 0.2 ECTS

What a personality Elroycom 2018 0.2 ECTS

Networking Elroycom 2018 0.2 ECTS

Specific courses 
SR Review Course 2015 0.8 ECTS

Practical Biostatistics 2015 1.1 ECTS

E-BROK 2016 1.5 ECTS

CYRCLE animal research 2016 0.2 ECTS

BKO cursus 2016-2017 15 ECTS

Seminars, workshops and master classes
Masterclass J. Eriksson 2014 0.2 ECTS

PULS 2014/2016 0.2 ECTS

ICAR-VU colloquim 2014/2015 1.0 ECTS

NVOG consortium 2014/2015 0.2 ECTS

Blogging 2015 0.2 ECTS

Motivational interviewing 2016 0.1 ECTS

Coaching Elroycom 2015/2016 0.2 ECTS

Activating of large groups 2017 2.0 ECTS

Presentations

WOMB-Radiel Research meetings 2014/2016

Amsterdam Kinder Symposium + Masterclass 2016

DOHaD conference 2017

(Inter)national conferences
De Snoo Symposium 2015 0.2 ECTS

Amsterdam Kinder Symposium 2015/16/17 0.2 ECTS

Amsterdam Reproduction&Development symposium 2016/2018 0.5 ECTS

DOHaD conference 2017 1.5 ECTS

Early Life Environment future cardiovascular health 2018 0.5 ECTS

2. Teaching
Year Workload

Lecturing
Minor Child Health VUmc 2016/2017 1.5 ECTS

Small group lectures VUmc (Tutoraat) Year 1, Year 2 2015/2017 10 ECTS

Tutoring, Mentoring
Individual tutoring of 12 students Year 1, Year 2 2015/2017 1 ECTS

Supervising  

Bachelor thesis 4 students 2017/2018 3 ECTS

Scientific Internship 2017/2018 6 ECTS

3. Publications
Year

Peer reviewed  
1: Mintjens S, Menting MD, Gemke RJBJ, van Poppel MNM, van Wely M, 
Bensdorp AJ, Tjon Kon Fat RI, Mol BWJ, Painter RC, van de Beek C, Ro-
seboom TJ. The effects of intrauterine insemination and single embryo 
transfer or modified natural cycle in vitro fertilization on offspring’s he-
alth-Follow-up of a randomized clinical trial. Eur J Obstet Gynecol Reprod 
Biol. 2019 Sep 26;242:131-138. doi: 0.1016/j.ejogrb.2019.09.026. [Epub 
ahead of print] PubMed PMID: 31586879.

2019
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2: Menting MD, Mintjens S, van de Beek C, Frick CJ, Ozanne SE, Limpens 
J, Roseboom TJ, Hooijmans CR, van Deutekom AW, Painter RC. Mater-
nal obesity in pregnancy impacts offspring cardiometabolic health: 
Systematic review and meta-analysis of animal studies. Obes Rev. 2019 
May;20(5):675-685. doi:10.1111/obr.12817. Epub 2019 Jan 11. Review. 
PubMed PMID: 30633422.

2019

3: Menting MD, van de Beek C, Mintjens S, Wever KE, Korosi A, Ozanne SE, 
Limpens J, Roseboom TJ, Hooijmans C, Painter RC. The link between ma-
ternal obesity andoffspring neurobehavior: A systematic review of animal 
experiments. Neurosci Biobehav Rev. 2019 Mar;98:107-121. doi: 10.1016/j.
neubiorev.2018.12.023. Epub 2019 Jan 3. PubMed PMID: 30611800.

2019

4: Mintjens S, Menting MD, Daams JG, van Poppel MNM, Roseboom TJ, 
Gemke RJBJ. Reply to Tarp et al.: Comment on: “Cardiorespiratory Fit-
ness in Childhood and Adolescence Affects Future Cardiovascular Risk 
Factors: A Systematic Review of Longitudinal Studies”. Sports Med. 2019 
Jan;49(1):163-165. doi:10.1007/s40279-018-01042-0. PubMed PMID: 
30593651.

2019

5: Mintjens S, Gemke RJBJ, van Poppel MNM, Vrijkotte TGM, Roseboom TJ, 
van Deutekom AW. Maternal Prepregnancy Overweight and Obesity Are 
Associated with Reduced Physical Fitness But Do Not Affect Physical Acti-
vity in Childhood: The Amsterdam Born Children and Their Development 
Study. Child Obes. 2019 Jan;15(1):31-39. doi: 10.1089/chi.2018.0171. Epub 
2018 Oct 2. PubMed PMID: 30280927.

2018

6: Mintjens S, Menting MD, Daams JG, van Poppel MNM, Roseboom TJ, 
Gemke RJBJ. Cardiorespiratory Fitness in Childhood and Adolescence 
Affects Future Cardiovascular Risk Factors: A Systematic Review of Lon-
gitudinal Studies. Sports Med. 2018 Nov;48(11):2577-2605. doi: 10.1007/
s40279-018-0974-5. PubMed PMID: 30144022; PubMed Central PMCID: 
PMC6182463.

2018

Other:

Multiple blog post on www.womb-project.eu

CO-AUTHORS
C. van de Beek, PhD Department of Obstetrics and Gynecology, 

Amsterdam UMC, University of Amsterdam, 
Amsterdam, the Netherlands

A.J. Bensdorp, MD, PhD Department of General Health, Utrecht UMC, 
University of Utrecht, Utrecht, the Netherlands

J.G. Daams, PhD Department of Research Support – Medical 
Library, Amsterdam UMC, University of 
Amsterdam, Amsterdam, the Netherlands

A.W. van Deutekom, MD, PhD Department of Pediatric cardiology, Emma 
Children’s Hospital, Amsterdam UMC, 
University of Amsterdam, Amsterdam, the 
Netherlands

C.J. Frick, BSc Department of Health Sciences, Amsterdam 
University College, Amsterdam, the 
Netherlands

R.J.B.J. Gemke, MD, PhD Department of Pediatrics, Emma Children’s 
Hospital, Amsterdam UMC, Vrije Universiteit 
Amsterdam, Amsterdam, the Netherlands

H. Groen, MD, PhD Department of Epidemiology, University 
Medical Centre Groningen, Groningen 
University, Groningen, the Netherlands

A. Hoek, MD, PhD Department of Obstetrics and Gynecology, 
University Medical Centre Groningen, 
Groningen University, Groningen, the 
Netherlands

C.R. Hooijmans, PhD Department for health evidence unit SYRCLE, 
Department of Anesthesiology, Radboud 
University Medical Center, Radboud University, 
Nijmegen, the Netherlands

J. Limpens, PhD Department of Research Support – Medical 
Library, Amsterdam UMC, University of 
Amsterdam, Amsterdam, the Netherlands
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M.D. Menting, PhD Department of Obstetrics and Gynecology, 
Department of Clinical Epidemiology, 
Biostatistics and Bioinformatics, Amsterdam 
UMC, University of Amsterdam, Amsterdam, 
the Netherlands

B.W.J. Mol, MD, PhD Department of Obstetrics and Gynecology, 
Monash Medical Centre, Monash University, 
Clayton, Australia

S.E. Ozanne, PhD MRC Metabolic Diseases Unit & Metabolic 
Research Laboratories, University of 
Cambridge, Cambridge, United Kingdom,

R.C. Painter, MD, PhD Department of Obstetrics and Gynecology, 
Amsterdam UMC, University of Amsterdam, 
Amsterdam, the Netherlands

M.N.M. van Poppel, PhD Department of Public Health Research, 
Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam, 
Amsterdam, the Netherlands, and Institute of 
Sport Science, University of Graz, Graz, Austria

T.J. Roseboom, PhD Department of Obstetrics and Gynecology, 
Department of Clinical Epidemiology, 
Biostatistics and Bioinformatics, Amsterdam 
UMC, University of Amsterdam, Amsterdam, 
the Netherlands

R.I. Tjon Kon Fat, MD, PhD Dienst Gezondheid & Jeugd, GGD Rotterdam-
Rijnmond, Rotterdam, the Netherlands

T.G.M. Vrijkotte, PhD Department of Social Medicine, Amsterdam 
UMC, University of Amsterdam, Amsterdam, 
the Netherlands

M. van Wely, PhD Department of Obstetrics and Gynecology, 
Amsterdam UMC, University of Amsterdam, 
Amsterdam, the Netherlands

PUBLICATIONS
Mintjens S, Menting MD, Gemke RJBJ, et al. The effects of intrauterine insemination 
and single embryo transfer or modified natural cycle in vitro fertilization on offspring’s 
health – follow-up of a randomized clinical trial. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 
2019

Menting MD, Mintjens S, van de Beek C, et al. Maternal obesity in pregnancy impacts 
offspring cardiometabolic health: Systematic review and meta-analysis of animal 
studies. Obes Rev 2019.

Mintjens S, Gemke R, van Poppel MNM, Vrijkotte TGM, Roseboom TJ, van Deutekom 
AW. Maternal Prepregnancy Overweight and Obesity Are Associated with Reduced 
Physical Fitness But Do Not Affect Physical Activity in Childhood: The Amsterdam Born 
Children and Their Development Study. Child Obes 2019

Menting, MD, van de Beek, C, Mintjens, S, et al. The link between maternal obesity 
and offspring neurobehavior: A systematic review of animal experiments. Neurosci 
Biobehav Rev 2019

Mintjens S, Menting MD, Daams JG, van Poppel MNM, Roseboom TJ, Gemke R. 
Reply to Tarp et al.: Comment on: “Cardiorespiratory Fitness in Childhood and 
Adolescence Affects Future Cardiovascular Risk Factors: A Systematic Review of 
Longitudinal Studies”. Sports Med 2019

Mintjens S, Menting MD, Daams JG, van Poppel MNM, Roseboom TJ, Gemke R. 
Cardiorespiratory Fitness in Childhood and Adolescence Affects Future Cardiovascular 
Risk Factors: A Systematic Review of Longitudinal Studies. Sports Med 2018

Saps M, Mintjens S, Pusatcioglu CK, Cohen DM, Sternberg P. Clinical Presentation of 
Acute Gastroenteritis in Children With Functional Abdominal Pain Disorders. J Pediatr 
Gastroenterol Nutr 2017

Saps M, Biring HS, Pusatcioglu CK, Mintjens S, Rzeznikiewiz D. A comprehensive 
review of randomized placebo-controlled pharmacological clinical trials in children 
with functional abdominal pain disorders. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2015

Saps M, Nichols-Vinueza DX, Mintjens S, Pusatcioglu CK, Velasco-Benitez CA. 
Construct validity of the pediatric Rome III criteria. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2014

Chogle A, Mintjens S, Saps M. Pediatric IBS: an overview on pathophysiology, 
diagnosis and treatment. Pediatr Ann 2014
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Submitted 
Mintjens S, van Poppel MNM, Groen H, et al. The effects of a preconception lifesty-
le intervention on childhood cardiometabolic health – follow-up of a randomized 
controlled trial. 

DANKWOORD
Het is fijn om je te realiseren hoeveel mensen tijdens een promotie traject voor je 
klaar stonden; je begeleidden, geholpen en gesteund hebben over de afgelopen 
jaren. Zonder jullie hulp was dit proefschrift er nooit gekomen. 

Prof. dr. R.J.B.J. Gemke, beste Reinoud, jij verwelkomde mij in het VUmc en 
zorgde ervoor dat ik er mij thuis voelde als AMC’er. Het resulteerde in dit echte 
joint doctorate. Toen jij als ‘de prof’ ervoor zorgde dat ik mij thuisvoelde door 
een rondleiding te geven op mijn eerste dag, bevestigde dat voor mij dat 
we fijn zouden samenwerken. Jij zorgde voor structuur en diepgang in onze 
besprekingen, en zorgde ervoor dat mijn enthousiasme mij niet in de weg zat. Je 
wist altijd bij wie ik informatie kon inwinnen en wie mij verder kon helpen als ik 
weer eens een nieuw idee had over een meting. Ik waardeer je altijd kritische en 
analytische blik. Je steunde mij bij het halen van mijn onderwijs kwalificatie en 
gaf mij de ruimte me te ontwikkelen op vele vlakken. Je liet mij los om mijn eigen 
pad te kiezen zonder verloren te raken. Jouw houding is die van een ware mentor, 
wat ongetwijfeld mijn groei tot zelfstandige onderzoeker enorm heeft beïnvloed. 
Ik ben je erg dankbaar voor dit alles.

Prof. dr. T.J. Roseboom, beste Tessa, als ‘mater familias’ van het WOMB project heb 
jij het overzicht bewaren tot een ware kunst verheven. Ik waardeer hoe jij altijd de 
tijd nam om in ieder aspect mee te denken. Jij hebt echt hart voor je promovendi, 
én je inspireert mij met je inzet voor een ‘hart voor een goede start’ voor elk kind. 
Jouw passie en drijfveer werken aanstekelijk, en je kon mij altijd weer op weg 
helpen als ik zelf ergens vastliep. Ik waardeer hoeveel jij mij hebt geholpen beter 
te schrijven. Natuurlijk ben ik ook erg dankbaar voor je bereidwilligheid mee te 
denken met alle, soms uitzonderlijke, verzoeken die ik over de jaren heb gedaan. 
Met als belangrijkste voorbeeld mijn emigratie naar de Verenigde Staten. Tessa, ik 
ben je dankbaar voor al je steun en hoeveel ik van je heb mogen leren.

Dr. M.N.M. van Poppel, beste Mireille, als copromotor heb jij mij heel erg 
fijn bijgestaan. Jij hebt me geholpen bij het opzetten van de verschillende 
onderzoeken en het analyseren van de data. Je bent kritisch en analytisch en 
wist geregeld met slechts enkele suggesties mij tot dieper nadenken te dwingen. 
Dit motiveerde mij enorm en hielp mij als ik even niet meer wist welke kant ik 
op moest. Ik waardeer hoe jij je verplichtingen in twee landen kon combineren, 
iets wat mij met name in het laatste jaar misschien wel heeft geholpen om iets 
soortgelijks aan te durven. Dank voor je hulp bij alle aspecten van dit proefschrift.
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De leden van de leescommissie, prof. dr. J.C. Seidell, prof. dr. R.M. van Elburg, prof. 
dr. C.B. Lambalk, prof. dr. A.P. Verhoeff, dr. M.J. Finken en prof. dr. V.W.V. Jaddoe. 
Hartelijk bedankt voor de tijd en aandacht die u heeft besteed aan de beoordeling 
van mijn proefschrift. Ook ben ik vereerd met uw aanwezigheid als leden van de 
promotiecommissie tijdens de verdediging van dit proefschrift. 

Aan alle deelnemers en kinderen die meewerkten aan de onderzoeken in dit 
proefschrift, hartelijk dank! Jullie behulpzaamheid, vriendelijkheid, en interesse 
was super aanstekelijk. En ik vind het nog steeds super knap hoe goed jullie 
allemaal stil hebben gelegen en mee hebben geholpen bij alle testjes die we 
hebben gedaan. Doen jullie een volgende keer weer mee? 

Annemieke Hoek, Henk Groen, Meike, Anne, en vele anderen, jullie hebben de 
LIFEstyle trial opgezet. Madelon van Wely, Ben Willem Mol, Raïssa, Alexandra, 
en velen anderen, dank voor het opzetten van de INeS trial. Zonder jullie was 
er geen follow-up onderzoek mogelijk en ik wil jullie hartelijk danken voor de 
samenwerking en hulp bij het verwezenlijken van de follow-up. Ook dank voor 
jullie bijdragen aan mijn artikelen en kritische blik waar nodig. 

Tevens hartelijk dank aan alle researchmedewerkers en iedereen van het NVOG-
consortium, jullie harde werk heeft er toe geleidt dat al deze onderzoeken konden 
worden uitgevoerd, ga door met jullie goede werk!

Arend, ik wil jou bedanken voor je positieve instelling, je behulpzaamheid en 
steun. Ik ben erg blij met onze samenwerking welke begon met mijn vraag of ik de 
gegevens mocht gebruiken die jij zo ijverig had verzameld met de hulp van 194 
kinderen in het Olympisch Stadium in Amsterdam. Dank voor je begeleiding bij 
het schrijven van twee artikelen uit dit proefschrift. Jouw kunde om je opleiding 
tot kindercardioloog met onderzoek te combineren inspireert mij. Dank voor je 
hulp bij mijn wetenschappelijke ontwikkeling en ook je persoonlijke interesse in 
mij! 

Tanja Vrijkotte, Noekie, Adriëtte en alle andere ABCD’ers. Dank voor jullie 
samenwerking en dat ik kon leren van jullie ervaring door een dagje bij AJAX en 
in NEMO mee te helpen kinderen te meten. 

Rebecca, dank voor je enthousiasme, kennis en kunde. Het was fijn om met je te 
sparren! Dank voor je hulp bij het verbeteren van mijn stukken en je begeleiding.

A special thanks to the Finnish colleagues of the Radiel study. Johan Eriksson, 
thank you for the warm welcome and pleasant collaborations. Taisto Sarkola, 

thank you for your help with the pulse wave velocity assessments. Saila, Noora, 
Elina, Jelena, Anita, Maria, Hanna, Kristiina, Emilia, and everyone else, it was a 
pleasure to meet you and to learn from you.

Carlijn Hooijmans en Kim Wever, dank voor jullie begeleiding. Susan Ozanne, 
thank you for your contributions, they were very useful.

Mijn lieve WOMB collega’s, Lotte, Malou, Matty, Tessa, Vincent, dank! Wat een eer 
om vier jaar met jullie door te brengen. Het was een prachtig avontuur. Ik vond 
het heerlijk om met jullie een hele dag opgesloten te zitten in de onderzoeksbus, 
en samen allerlei problemen uit te vogelen en op te lossen. Maar ik ga vooral jullie 
gezelligheid missen op de werkvloer, tijdens onze trips en congressen, en de borrels 
en etentjes! Lotte, de koningin van het contactbestand! Jouw geduld, wijsheid en 
hoe sterk jij in je schoenen staat hebben mij veel geleerd. Ik hoop je te zien in de 
VS, en bel me niet alleen als een auto weer eens niet start! Malou, ik heb zoveel 
respect voor jouw doorzettingsvermogen en heb heel fijn met je samengewerkt. 
Jij was cruciaal in een groot aandeel van de artikelen in dit proefschrift waarvoor 
ik je super dankbaar ben. Blijf jezelf en misschien zie ik je bijvoorbeeld in de NYC 
marathon (en hopelijk lukt mij dan de halve..). Matty, wat heb jij je ontplooid 
tijdens dit project. Ik ben super trots op hoe je jezelf hebt gevonden en dank je 
voor je openhartigheid en vrolijkheid. Blijf jezelf ontwikkelen, en heel veel succes 
met al je plannen. Tessa, VUmc buddy. Wat was het fijn om samen met jou te 
werken. Jij was altijd bereid mij te helpen als ik een analyse of SPSS weer eens 
niet begreep. Je hebt mij veel geleerd, en ik ben trots op jouw ontwikkeling. Blijf 
genieten van alles wat op je pad komt. Vincent, wat ben jij een fijn persoon. Je 
hebt een bijzonder talent om mensen zich op hun gemak te laten voelen. Ben erg 
blij dat jij de andere mannelijke invloed was binnen dit project. Ik heb veel respect 
voor je energie, niet alleen binnen het onderzoek en de geneeskunde, maar ook 
voor je maatschappelijke inzet. Het ga jullie allemaal goed, en ik hoop jullie snel 
weer te mogen zien, waar dan ook in de wereld!      

Cornelieke, jij was als postdoc echt een drijvende kracht achter het WOMB project. 
Jouw betrokkenheid bij het onderzoek heeft mij veel geholpen. Ik heb van je 
genoten tijdens de cursussen of ontspannende bezigheden rondom het werk. 
Fijn dat je onderdeel was van onze groep. Ik ben blij dat je jezelf durft uit te dagen 
en ik wens je super veel succes in je nieuwe carrière.

Tamara, wat een fijne aanwinst voor het WOMB project ben jij. Je bent vrolijk en 
doordacht, en ik ben heel erg benieuwd wat er uit de cardiale echo’s en MRI’s 
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komt die jij samen met Arend bij de WOMB kinderen aan het doen bent. 

Het geweldige support team van het WOMB project. Annemarie, dank voor al je 
hulp bij het praktische deel van het onderzoek. Mede dankzij jou was de bus er met 
alle materialen en benodigdheden. Dank ook voor je hulp bij het uitdenken van 
het meetprotocol. Je betrokkenheid en enthousiasme maakten het fijn om met 
je samen te werken. Hanny, jouw inzet heeft veel vrouwen en kinderen overtuigd 
van het belang van ons onderzoek. Je was onmisbaar. Ik heb genoten van je 
verhalen over de gesprekken die je hebt gehad met mensen en je onuitputtelijke 
energie om hen te blijven bellen om afspraken te maken. Paul en Ralph, dank 
voor jullie ondersteuning binnen het WOMB project en het regelen van allerlei 
logistieke en financiële zaken. Michiel, dank voor je hulp bij het bloggen. Gea, 
Linda, Ada, Astrid, dank voor jullie hulp bij het bloed prikken. Elroycom, dank voor 
jullie cursussen.

Ganggenoten en ex-PK4x’ers, wat fijn om met jullie samen te werken. Sandra en 
Annemieke, dank voor jullie zorgzaamheid en het vier jaar lang uithouden met 
mij op één kamer! Verder, Anneke, Marleen, Katja, Marloes, Eline, Jonneke, Kim, 
Stefanie, Tamara, Charlotte, Anne, Lindsay, Mirjam, Sophie, Bibian, Marita, Dana, 
Miret, Femke, Diana, Eline, Raphaële, Sietske, Fatma, Esmee, Mirjam, Marleen, 
Sophia, Shosha, Lucie, Francis, Britt, Jojanneke, Niki, Laura, Dominique en iedereen 
die ook maar ooit op PK4x is geweest veel dank voor jullie gezelligheid aan de 
lunchtafel en daarbuiten.

Amsterdam Kinder Symposium commissie van 2018, Saranke, Esmee, Annemieke, 
Mirjam, Irene, Fatma, Mirjam en Bas. Wat een feest om met jullie samen te werken! 
Ook prof. dr. Hans van Goudoever, bedankt voor het vertrouwen om dit prachtige 
symposium te mogen organiseren.

Dank aan eenieder met wie ik heb gesproken bij het opzetten en uitvoeren van 
het onderzoek, onder andere Lothar Schwarte, Hugo van Elteren, Erik Serne, Nils 
Planken, Frank Verbraak, Hang Nguyen, Menno de Jong, Miranda Roskam-Mul, Els 
Waltmann, Riekie de Vet, Martijn Heymans en Lily Bogaards. U hielp mij uitvogelen 
welke onderzoeken wel en niet haalbaar waren bij onze jonge kinderen, de 
praktische uitvoer van het onderzoek te verwezenlijken, en bij het analyseren.

Aan alle studenten wie ik heb mogen begeleiden tijdens werkgroepen, als tutor, 
bij hun scripties en onderzoekstages. In het bijzonder, Lieke en Norhaan, dank 
voor jullie inzet, ik heb ook veel van jullie geleerd. Sibbeliene, dank voor jouw 
hulp bij het invoeren van zoveel gegevens voor INeS. Eefje, bedankt voor je hulp. 

Clara, thank you very much for your help with the animal systematic review.

Dank aan alle secretaresses op zowel de VU als het AMC. Jullie geduld om mij 
wegwijs te maken met mijn vele vragen, of gewoon even een goeiedag te wensen 
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