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Woord van dank
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Ik ben heel veel dank verschuldigd aan heel veel mensen voor het eindresultaat van
deze bijzondere onderneming. In een poging om een kort en krachtig dankwoord te
schrijven, ga ik ongetwijfeld mensen vergeten. Maar laat het voor iedereen duidelijk zijn
dat dit alles nooit was gelukt zonder hulp van zowel nationale als internationale
hulptroepen, en dat mijn dank voor allen groot is.
In de eerste plaats wil ik de ouderparen bedanken die belangeloos hebben
meegewerkt aan dit onderzoek. Ik heb in hun levens mogen kijken en ze hebben
informatie over hun familie met mij gedeeld en hun DNA afgestaan. Heel bijzonder,
aangezien zonder deze hulp dit boek niet tot stand was gekomen. Ook de deelnemers
aan de andere onderzoeken ben ik dank verschuldigd.
Dan mijn supervisoren. Mijns inziens een ongekend goed uitgebalanceerd team!
Professor Martina Cornel, beste Martina, jij bent een kei in het geven van vertrouwen
en het bewaren van overzicht. Ik dank je van harte voor alle kansen die je me hebt
gegeven. Professor Leo ten Kate, beste Leo, wat heb ik ongelofelijk veel van je geleerd.
Af en toe was ik - vooral in het begin - de wanhoop nabij (is het nu NOG niet goed?),
maar gaandeweg kreeg ik steeds meer door wat je voor ogen had. Je was altijd bereid
mij te helpen, iets uit te leggen, mee te denken en onvermoeibaar in je enthousiasme
over dit onderwerp. Veel dank voor alles. Lidewij, favoriete co-promotor van velen! Met
jouw energie, optimistische blik en motiverende woorden moet iedereen een
promotietraject tot een goed einde kunnen brengen. Van jouw scherpe blik heb ik veel
geleerd en in jouw geest ga ik proberen om als onderzoeker te blijven werken. Dank!
Professor Peter Heutink, beste Peter, jij bent vanaf het begin betrokken geweest bij
dit onderzoek, en hebt een cruciale bijdrage geleverd aan het tot stand komen en
uitvoeren van dit project. Zonder jou en jouw lab, zou dit nooit zijn gelukt.
Hooggeleerde leden van de leescommissie. Dear professor Alan Bittles, it is such an
honour that you have accepted to be part of the committee and that you have agreed
to be present at the ceremony as well. I know the travel from Australia can be
strenuous, which makes it even more special to have you there!! You have also been
part of this project in an early stage and through all your articles and book you have
taught me so much about this subject. Thank you. Hanne Meijers, Nine Knoers, Edien
Bartels, mijn hartelijke dank voor het lezen en beoordelen van het manuscript.
Wided, colleague and friend. We spoke for the first time on the phone many years ago
and then I found out you were already completely involved in collecting families for our
project. I was so relieved to have found another person experiencing the same
‘challenges’. La consolation des malheureux, c'est d'avoir des compagnons de leur
misère . Enfin, we have managed to complete this huge task together and have
simultaneously finished our theses. What an achievement! I hope your career as a
researcher will continue from here on and that you will have the opportunity to focus
on all the population and cultural aspects that you are so much interested in. Consider
yourself invited, always.
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Zoltán, veel dank voor je bijdrage aan dit project. Je was al betrokken voordat ik dat
was, maar helaas hebben we je een tijdje moeten missen. Gelukkig heb je op de
werkvloer de laatste fase meegemaakt en kon ik eindelijk met iemand overleggen die
geen introductie over dit project nodig had! Patrizia, also many thanks to you for all
your help in facilitating this project. Javier, thank you for letting us bother you each time
that we were stuck using Plink.
Marianne J., jij bent pas later betrokken geraakt bij onze projecten. Ongelofelijk hoe
waardevol jouw bijdrage is geweest! Nadat jij de statistische aanpak en berekeningen
nog eens goed onder handen had genomen, kon ik eindelijk met groot vertrouwen naar
de uitkomsten van de onderzoeken kijken.
Sander, buurman en redder in nood. Met de handen in mijn haar zat ik, toen jij me
met de analyses van mijn datasets kwam helpen. Heel veel jongleren met al die
software programma’s heeft uiteindelijk (bijna!) alle IBD resultaten opgeleverd. En een
speciale vermelding voor je volharding om ook de laatste berekening te willen afronden.
Zo’n ¾ jaar verder (of nog langer?) moest zelfs jij het opgeven (dankzij ICT re-sets en
een schoonmaker die het stopcontact voor de stofzuiger nodig had!).
Ghariba, mijn onmisbare onderzoeksassistent! Jij hebt me een hele periode
ondersteund en gezorgd dat ik uit de ivoren universiteitstoren de weg naar ‘de
doelgroep’ wist te vinden. Aan jouw hulp en adviezen heb ik veel gehad. Anouk, jij was
nauw betrokken bij een deel van mijn onderzoek. Wat fijn dat je zo hard gewerkt hebt
en zoveel interviews hebt kunnen afnemen. Uiteindelijk resulterend in een mooie
publicatie.
Edien, wat ben ik blij dat ik contact met je heb gelegd in mijn eerste jaar. Ik heb zo
ontzettend veel van je geleerd en je hebt me ook veel inspiratie gegeven om met dit
bijzondere aandachtsgebied verder te gaan. Eén van de hoogtepunten was toch wel ons
bezoek aan Oxford. Edien, Petra, Oka, Suzanne, Tamar, wat hadden we leuke en
bijzondere bijeenkomsten. Uiteindelijk resulterend in mooi onderzoek, een reeks
artikelen en ook nog onze 2 minutes of fame in de Ad Valvas! Heel veel dank voor deze
vruchtbare samenwerking.
Mijn hartelijke dank gaat ook uit naar de zelforganisaties Donna Daria en Nisa for
Nisa en het Moedernetwerk ´duizend en één kracht´ en alle hierbij betrokken vrouwen
die mij hebben ondersteund in mijn zoektocht naar deelnemers. Ik heb behalve
deelnemers ook heel veel inspiratie kunnen halen uit deze bijeenkomsten.
Uiteindelijk kreeg mijn onderzoek aan het einde een staartje. Nog een nieuw project
starten, zag ik niet zo direct zitten, maar wat langzaam begon, werd toch een onderzoek
met leuk resultaat. Veel dank aan Quinten, Erik, Petra en Janneke hiervoor. Hanne, ook
jij bedankt voor je steun aan dit project én je vertrouwen in mij.
Mijn Community Genetics collega’s! Wilma, dank voor je ondersteuning bij mijn project.
Maar ook je rotsvaste vertrouwen in mijn kunnen en je gezelschap op onze
avontuurlijke reis (net niet in het ziekenhuis beland..). Ook Marianne H., jij was als geen
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ander geïnteresseerd in het project. Dank voor je hulp en ik hoop dat het je lukt om de
ceremonie bij te wonen. Carla, Lidewij, Tessel, Astrid, Charlotte, Fenneke, Rachèl, Kim,
Stephanie, Suze, Eric, Isa, Suzanne, Ilse, Forike, Annelies, jullie zijn fijne collega’s, met
een luisterend oor en uitstekende taartenbakkwaliteiten! Deze afdeling heeft een
ongekend goede sfeer, vooral zo houden zou ik zeggen!
Alle collega’s van de polikliniek klinische genetica VUmc, fijn dat ik even een
tussenjaartje bij jullie mocht vertoeven voordat ik de laatste loodjes van het proefschrift
tegemoet ging! Bedankt voor jullie gezelligheid.
Klinisch genetici Fred Petrij, Arie van Haeringen, Jan Maarten Cobben, Phillis
Lakeman: jullie dragen consanguïniteit een warm hart toe. Veel dank dat jullie mij
hebben geholpen met mijn verwoede pogingen om aan voldoende deelnemers te
komen. Dit alles natuurlijk uiteindelijk resulterend in dit proefschrift dat hopelijk de
aandacht van klinisch genetisch Nederland weer even vestigt op dit boeiende
onderwerp.
All collaborators abroad: it was an honour to have worked with you. Professor
Habiba Chaabouni, thank you for supporting the project and for your hospitality during
my visit to Tunisia. Also to professor Fowzan Alkuraya and Mais Hashem, many thanks
for all your efforts and your kind invitation: Riyadh was a very special place to visit! I’m
also very grateful to professor Hulya Kayserili, professor Abdelaziz Sefiani, doctor Amira
Masri and doctor Eamonn Sheridan for their help in ascertaining families and patients
for our research.
Mijn paranimfen, Bregje Jaeger en Carla van El. Breg, behalve lieve vriendin ook mijn
partner in crime als het gaat om in de praktijk te brengen idealen voor de
gezondheidszorg. Dank voor je geloof in mij! Carla, lange tijd mijn kamergenoot en in de
loop van de jaren ook vriendin: ik heb groot respect voor jouw kunnen en hoop dat we
ooit in de toekomst kunnen samenwerken. Dank dat jullie mijn paranimfen willen zijn.
Mijn dierbare familie en vrienden, het is een roerige periode geweest met de nodige life
events. Veel dank voor jullie onvoorwaardelijke steun en vertrouwen in een goede
afloop. Zonder zo’n vangnet had ik dit nooit kunnen volbrengen. De vraag: is het nu af?,
kan ik eindelijk positief beantwoorden:
Ja.
Op naar de volgende uitdaging.
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