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DankwoorD

Pam pier was ‘t waepentuijch, 

waermee ick heb geweert 

[…] 
Daer overwon ick mee 

en deed mijn Vyand wijcken. 

Paper was the weapon 

which I used to avert 

[…] 

with it I conquered myself  

and drove my foe to flight

Uit: worp, J.a. Een onwaerderlijke Vrouw.  
Brieven en verzen van en aan Maria Tesselschade. Den Haag: nijhoff, 1918.

De afgelopen jaren ben ik vooral bezig geweest met het succesvol ten uitvoer 
brengen van verschillende projecten. altijd wel met in mijn achterhoofd er een boekje 
van te willen maken, want: het zou toch zonde zijn als ik mijn publicaties daar niet 
voor zou gebruiken. Het schrijven ging niet altijd zonder hindernissen, vooral bij 
publicaties met auteurs met zeer verschillende achtergronden. Maar juist de inbreng 
van velen heeft tot dit mooie resultaat mogen leiden. Ik kijk terug op een enorm 
leerzame periode en met trots naar een mooi proefschrift, wat ik niet had kunnen 
bereiken zonder de hulp van anderen. Bij deze wil ik graag iedereen – (co)promotoren, 
commissieleden, coauteurs, collega’s, deelnemers aan de onderzoeken en vrienden 
en familie – bedanken.

Martina, jij bent degene die me de kans hebt gegeven om te werken aan inspirerende 
projecten. Bedankt voor het vertrouwen dat je vanaf het begin in me hebt gehad en 
voor het op de juiste momenten me laten “aanrommelen”, maar ook regelmatig me te 
overtuigen om niet te lang te wachten met input te vragen aan collega’s. Ik bewonder 
jouw brede kennis op het gebied van de Community Genetics en heb hier altijd zeer 
tegenop gekeken. Je hebt me geholpen de afgelopen jaren te ontwikkelen, zowel 
in de diepte als ook in de breedte. Je hebt me geïntroduceerd in je internationale 
netwerk, wat ik als een warm bad heb ervaren. niet alleen hebben we internationaal 
vruchtbaar samen kunnen werken, maar we hebben ook met zekere regelmaat zeer 
plezierig gedineerd met onze vrienden van buiten de landsgrenzen. Dank voor de 
leuke en leerzame onderzoekstijd. De komende jaren hoop ik nog veel van je te leren. 

Stephanie, onder jouw hoede ben ik begonnen aan het Pompe-project. Mede door 
jouw warme onthaal en je bijna onbeperkte beschikbaarheid voor de meest primaire 
vragen die ik had, heb ik me zeer snel thuis gevoeld en vond ik snel mijn draai. ook 
jij hebt vertrouwen in me getoond, door ruimte voor initiatieven te bieden binnen het 
“health damage” onderzoek, en hebt altijd als een rots achter me gestaan, in voor- en 
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tegenspoed. Mede door jouw betrokkenheid en engelengeduld heb ik iedere keer weer 
de rust weten te vinden om welke horde dan ook met veel zelfvertrouwen te nemen.

Lidewij, jij weet mij iedere keer weer te inspireren. De bevlogenheid waarmee jij je 
werk doet en de scherpte waamee jij vaak met het formuleren van een enkele vraag 
me verder weet te helpen zijn bewonderenswaardig. Ik hoop ooit in de buurt te komen 
van je vermogen om op bijeenkomsten de juiste vragen te stellen om discussie aan te 
wakkeren. Bedankt dat ik af en toe heb mogen klagen over manuscripten die te traag 
ontwikkelden naar mijn zin en het vertrouwen dat je me elke keer weer hebt weten te 
geven dat het wel goed zal komen. 

ans, arnold en Marloes, jullie hebben mij ingewijd in de wereld van de ziekte van 
Pompe. Bedankt voor jullie vertrouwen en input. Carin, Juna, Deniz en Linda bedankt 
dat jullie me wegwijs hebben gemaakt in de patiëntendata en voor jullie warme 
welkom elke keer als ik jullie kwam storen bij jullie eigen studie.

Dear Ulf, thank you for our fruitful and inspiring collaboration. I have enjoyed our 
discussions, preferably over diner with a good glass of wine. Thank you for your 
willingness to travel to amsterdam multiple times and for your hospitality in Lund. I 
hope to be able to work together in the future.

arend-Jan, je bent niet direct betrokken geweest bij het werk aan dit proefschrift, 
maar jij was wel degene die me heeft geïnspireerd deze richting op te gaan, door 
tijdens mijn master voor te stellen de cursus Community Genetics te volgen bij Martina 
Cornel aan de VU. Zonder jou was ik waarschijnlijk nooit in aanraking gekomen met dit 
vakgebied. Dank daarvoor.

De leescommissie, hooggeleerde Hanne Meijers, Ellen Moors, Mattijs numans, Fedde 
Scheele en Frits wijburg hartelijk dank voor het kritische beoordelen en goedkeuren 
van mijn proefschrift.

Lieve, lieve collega’s, kamer-, gang,- en/of lotgenoten. Zonder jullie was de weg 
hiernaartoe een stuk minder aangenaam geweest. Carla, bedankt voor je enorme 
geduld en de rust die je altijd uitstraalt. Suze, wat hebben wij heerlijk samen kunnen 
mopperen. anke, Eric, Marieke, Isa, Fenneke, Sarah, Charlotte, Connor, astrid, rachel 
en kim bedankt voor jullie luisterend oor en afleiding in turbulente tijden. Charlotte 
van aart, bedankt voor het enthousiame waarmee je je stage hebt gevolgd. Je hebt 
me de kans gegeven mijn kennis en bezieling voor het vak te delen. 

Fenneke en rachel, mijn paranimfen: bedankt dat jullie me willen steunen bij mijn 
verdediging. wellicht is het voor jullie geruststellend om te zien dat dit blondje het 
voor elkaar heeft gekregen om haar proefschrift af te maken. Ik heb er alle vertrouwen 
in dat dat jullie ook gaat lukken!

Dear Maggie, thank you for your hospitality when I visited Exeter last year. The expertise 
and enthusiasm of the employees at the MoDY center has been realy inspiring. It 
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turned out afterwards that not only the busy schedule (which you so kindly arranged 
for me and was very informative), but primarily my early pregnancy caused me to feel 
constantly tired during my visit… Heather, Leigh and Lesley thank you for the lively and 
productive meetings we have had. Ignacio, thank you for the insight in the Catalonian 
cancer programme, it is clear that you put your heart and soul in your work. all other 
participants in the EuroGentest project and EuroGentest colleagues: thank you for 
giving me insight in the international trends and views within clinical genetic services.

Marianne en wilma: wat had ik zonder jullie gemoeten?! Ik heb jullie meer dan eens 
lastig gevallen met mijn vragen. Vaak juist op een moment dat jullie al overliepen van 
het werk. Maar keer op keer waren voor ik het wist mijn vragen beantwoord of was de 
klus al geregeld. Jullie ondersteunende werk is onmisbaar en van onschatbare waarde.

Familie en vrienden: oma, Daan, Babette, Sterre en Tim, anne en Hans, Mark en 
roos, Hans-Peter, Lars en niké, Gabriëlle, Petra, roxanne, Menno, Bas, willem en 
Tom. ook al was het voor de meeste van jullie een mysterie waar ik nou eigenlijk mee 
bezig was, ik heb me enorm door jullie gesteund gevoeld. Ik leg met alle liefde nog 
een keer uit waarom ik zo enthousiast wordt van dit vak.  

Lieve mama en Paul, bedankt voor al jullie support de afgelopen jaren. als ik door 
gebrek aan aandacht mijn huishouden, gezin of mezelf dreigde te versloffen stonden 
jullie als hulptroep gereed met de stofzuiger en/of de schroevendraaier in de hand of 
met plannen voor een dagje winkelen of een etentje. En dan zijn jullie op 15 januari 
dit jaar ook nog 2x opa en oma geworden. wat moet dat bijzonder en onwerkelijk zijn 
geweest: dat je beide dochters op dezelfde dag bevallen. Ik vind het fantastisch om 
te zien hoe trots jullie zijn op jullie kleinzonen.

allerliefste Tim, het moet niet altijd makkelijk zijn geweest met een ambitieuze 
promovendus als mezelf te hebben samen geleefd. De zwangerschapshormonen 
hebben mijn lijf verlaten, Boaz laat me (meestal) ’s nachts doorslapen, dus laten 
we weer eens ouderwets doorzakken! Ik ben je heel erg dankbaar voor al je steun 
tijdens het werk aan dit proefschrift. regelmatig heeft je relativeringsvermogen me er 
doorheen geholpen en wist jij van het leven weer een feestje te maken. En dat naast 
je eigen bedrijf, het huishouden en de gave papa die je bent. Ik ben ongelooflijk trots 
op ons, samen kunnen wij de wereld aan!

Boaz, ik houd van je, meer dan je denk ik ooit zult kunnen begrijpen.

“Elck heeft syn waerom, al is die voor alleman niet bekent” 

“Everybody has his reasons, though it may not be known to everyone”

Uit: Tesselschade roemer Visscher, Sinnepoppen p.70
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