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Stofwisselingziekten, of metabole ziekten, vormen een grote heterogene groep erfelijke 
aandoeningen waarbij de omzetting van bepaalde stoffen in het lichaam niet goed verloopt. 
Hierdoor kunnen schadelijke tussenproducten ontstaan, evenals tekorten van eindstoffen. Er 
bestaan honderden soorten stofwisselingsziekten, waarbij afhankelijk van het precieze defect 
veel verschillende klachten kunnen voorkomen. Eén van de meest aangedane organen in het 
lichaam is het brein. 

Een mogelijk gevolg van schade aan de hersenen is het ontstaan van bewegingsstoornissen. 
Bewegingsstoornissen bestaan uit onwillekeurige overmatige bewegingen (hyperkinetische 
bewegingsstoornissen), een tekort aan spontane bewegingen (hypokinetische bewegings-
stoornissen of parkinsonisme) en ongecoördineerde bewegingen (ataxie). De hyperkinetische 
bewegingsstoornissen kunnen verder worden onderverdeeld in dystonie, myoclonus, tremor, 
chorea, ballisme en tics. 

Het herkennen en correct classificeren van bewegingsstoornissen is van belang voor het zoeken 
naar de onderliggende oorzaak indien die nog onbekend is en voor het kunnen inzetten van de 
juiste behandeling. Elk type bewegingsstoornis vraagt namelijk een eigen behandelstrategie. 
Tot slot is het belangrijk voor patiënten dat deze klachten en het feit dat ze hiervan hinder 
kunnen ondervinden in het dagelijks leven worden onderkend. Correcte classificatie van 
bewegingsstoornissen bij patiënten met stofwisselingsziekten kan een uitdaging zijn omdat 
veel patiënten een gemengd beeld hebben bestaande uit meerdere bewegingsstoornissen 
tegelijkertijd. Daarnaast hebben zij vaak verschillende andere neurologische en niet-neurologische 
klachten die het beeld kunnen vertroebelen. 

Het is voor veel stofwisselingziekten niet precies duidelijk welke typen bewegingsstoornissen 
voorkomen, hoe ernstig deze zijn, en hoe vaak deze voorkomen. Dit terwijl het wel symptomen 
zijn waarvoor meer aandacht gerechtvaardigd is. Stofwisselingsziekten kunnen beter worden 
behandeld en de overleving is de afgelopen jaren verbeterd, wat maakt dat langere termijn 
gevolgen zoals bewegingsstoornissen belangrijker zijn. Bewegingsstoornissen lijken bovendien 
een flinke impact te hebben op het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven, al is dit niet 
goed gekwantificeerd. 

In dit proefschrift wordt de aanwezigheid en karakterisering van bewegingsstoornissen bij 
stofwisselingsziekten bestudeerd bij zowel kinderen als volwassenen, met daarbij aandacht 
voor dagelijks functioneren, kwaliteit van leven en niet-motorische (gedrags-)problemen. 
In hoofdstuk 1, de introductie, is systematisch uiteengezet welke kennis er beschikbaar is op 
basis van de bestaande literatuur. In dit hoofdstuk wordt duidelijk dat er een zeer brede range 
van stofwisselingsziekten gepaard kan gaan met verschillende bewegingsstoornissen. Een 
gedetailleerde beoordeling van de typen bewegingsstoornissen ontbreekt echter vaak of is 
verouderd.
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In hoofdstuk 1 wordt naast een overzicht van de belangrijkste stofwisselingsziekten die 
geassocieerd worden met bewegingsstoornissen ook een opsomming gegeven van de 
behandelopties voor de bewegingsstoornissen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
ziekte-specifieke en symptoomgerichte behandeling. Voor een aantal stofwisselingsziekten, 
zoals dopa-responsieve dystonie, geldt dat behandeling van de stofwisselingsziekte zelf ook de 
bewegingsstoornis wegneemt. Voor andere aandoeningen, zoals de organische acidurieën, kan 
tijdige ziekte-specifieke behandeling het ontstaan van bewegingsstoornissen grotendeels voor-
komen. Echter, veelal zijn reeds aanwezige bewegingsstoornissen niet (meer) weg te nemen met 
ziekte-specifieke behandeling, en is men aangewezen op symptomatische behandeling. Deze 
symptoomgerichte behandeling is afhankelijk van het dominante type bewegingsstoornis en 
verschilt in principe niet van de behandeling van bewegingsstoornissen door andere oorzaken.

De meest voorkomende bewegingsstoornis bij patiënten met een metabole ziekte is dystonie, 
wat vaak al ontstaat op de jonge kinderleeftijd. In hoofdstuk 2 richten we ons daarom verder 
op dystonie op de kinderleeftijd. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de mogelijke 
onderliggende oorzaken. Ook wordt er een algoritme gepresenteerd voor de diagnostiek 
van dystonie op de kinderleeftijd, met specifieke aandacht voor het tijdig herkennen van 
behandelbare stofwisselingsziekten. Deze strategie houdt in om eerst verworven oorzaken uit 
te sluiten en beeldvorming (MRI) te verrichten, om daarna een panel biochemische tests uit te 
voeren om snel onderliggende behandelbare stofwisselingsziekten op te sporen. Ook wordt een 
L-dopa trial aanbevolen in alle gevallen van niet-verworven dystonie op de kinderleeftijd. Verder 
is er een belangrijke plaats voor genetisch onderzoek middels next-generation sequencing (NGS). 
Bij deze technieken kunnen grote groepen genen gerelateerd aan een symptoom tegelijkertijd 
worden onderzocht, wat het stellen van de juiste diagnose binnen korte tijd faciliteert. Het is 
wel belangrijk om te realiseren dat niet alle diagnoses gevonden kunnen worden met behulp 
van NGS; mutaties in het mitochondriaal DNA worden bijvoorbeeld niet opgespoord. Ook bij 
toenemend gebruik van NGS blijft correcte fenotypering van groot belang; ten eerste om de 
juiste diagnostische technieken te selecteren voor een patiënt, en ten tweede om gevonden 
resultaten van genetisch onderzoek correct te kunnen interpreteren. Voor deze interpretatie is 
kennis noodzakelijk van het fenotypisch spectrum waarmee de stofwisselingsziekten zich kunnen 
presenteren. Op basis van recente inzichten door het toepassen van NGS is naar voren gekomen 
dat veel stofwisselingsziekten een grotere fenotypische heterogeniteit vertonen dan eerder 
werd aangenomen. Mildere, intermediaire of atypische fenotypes worden in toenemende mate 
herkend, waarbij het volledige spectrum nog niet compleet is opgehelderd. 

Om meer zicht te krijgen op het probleem van bewegingsstoornissen bij stofwisselingsziekten 
beschrijft hoofdstuk 3 een oriënterende studie naar bewegingsstoornissen en de impact 
hiervan in een heterogene groep van kinderen met stofwisselingsziekten. De 24 geïncludeerde 
patiënten waren geselecteerd op basis van klachten van onwillekeurige bewegingen. Met 
behulp van een systematisch neurologisch onderzoek, opgenomen op video, heeft een expert 
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panel bestaande uit ervaren clinici op het gebied van bewegingsstoornissen de verschillende 
typen bewegingsstoornissen en de ernst hiervan gescoord. Hierbij werden meerdere typen 
bewegingsstoornissen gevonden, waarbij dystonie (16/24), myoclonus (7/24) en ataxie (6/24) het 
meest voorkomend waren. Het feit dat slechts één-vijfde van de patiënten werd behandeld voor 
hun bewegingsstoornis, terwijl één-derde een matig tot ernstige bewegingsstoornis had (minimaal 
4 op een schaal van 7), geeft aan dat er sprake is van weinig herkenning of aandacht voor deze 
klachten of kennis van de behandelmogelijkheden. Bovendien bleek de gezondheid-gerelateerde 
kwaliteit van leven in de onderzochte groep patiënten significant lager dan gerapporteerde scores 
voor andere chronische aandoeningen op de kinderleeftijd. Ook werd een evidente vertraging in 
het adaptief functioneren waargenomen; met name op het gebied van dagelijkse vaardigheden 
was er sprake van een achterstand. De studiegroep had gemiddeld een functioneringsniveau 
passend bij slechts de helft van hun biologische leeftijd. Een ernstigere bewegingsstoornis was 
daarbij geassocieerd met een grotere achterstand in dagelijks functioneren. Zowel een ernstigere 
bewegingsstoornis als meer vertraging in adaptief functioneren hadden een significante impact 
op de kwaliteit van leven. Deze resultaten benadrukken het belang van de herkenning van 
bewegingsstoornissen in patiënten met een metabole ziekte. 

In de volgende sectie van dit proefschrift, de hoofdstukken 4 t/m 7, hebben we binnen specifieke 
patiëntgroepen het vóórkomen van bewegingsstoornissen gekarakteriseerd, bij zowel kinderen 
als volwassenen. Hierbij is gekeken naar zowel prevalentie als typering als classificatie van de ernst 
van de bewegingsstoornissen. In tegenstelling tot hoofdstuk 3, waar patiënten zijn geïncludeerd 
op basis van klachten van onwillekeurige bewegingen, zijn daarom voor deze studies alle patiënten 
met de specifieke stofwisselingsziekte benaderd om deel te nemen ongeacht of zij klachten 
hadden van een bewegingsstoornis. Deze hoofdstukken beschrijven prospectieve studies waarin 
wederom op basis van een gestandaardiseerd neurologisch onderzoek op video de aanwezigheid 
en ernst van de verschillende bewegingsstoornissen werd gescoord door een panel van experts. 
Daarnaast hebben we patiënten gevraagd naar eigen ervaren problemen met bewegen. Om het 
optreden van bewegingsstoornissen beter te kunnen duiden, is gekeken naar associaties met 
klinische (ziekte)karakteristieken. Daarnaast is het niveau van dagelijks functioneren in deze 
groepen onderzocht met behulp van gestandaardiseerde vragenlijsten. Tenslotte is er aandacht 
voor niet-motorische symptomen, bestaande uit gedrags- of psychiatrische problemen. Vooral 
bij Niemann-Pick type C (NP-C) (hoofdstuk 6) en dopa-responsieve dystonie (DRD) (hoofdstuk 7) 
zijn de niet-motorische symptomen expliciet bestudeerd. Ook hiervoor is gebruik gemaakt van 
gestandaardiseerde vragenlijsten en interviews, bij de NP-C patiënten is tevens neuropsychologisch 
onderzoek verricht.

In hoofdstuk 4 beschrijven we een groep van 37 patiënten met klassieke galactosemie, bestaande 
uit zowel kinderen (n=18) als volwassenen (n=19). In deze groep was bij bijna de helft (18/37) 
sprake van een bewegingsstoornis; bij één-derde (6/37) was er zelfs een matig tot ernstige 
bewegingsstoornis. Meer dan de helft van de patiënten (19/37) gaf ook zelf aan problemen te 
ervaren met bewegen of onwillekeurige bewegingen. Slechts één patiënt werd behandeld voor 
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een bewegingsstoornis. Verschillende typen bewegingsstoornissen werden gezien in volwassenen 
en kinderen. De meest geobserveerde bewegingsstoornis in de totale galactosemiegroep was 
dystonie. Bij kinderen was er naast dystonie vaak sprake van myoclonus, terwijl bij volwassen 
vaker tremor werd gezien. We konden weinig associaties aantonen tussen het optreden van 
bewegingsstoornissen en ziektekarakteristieken. Zo was het opvallend dat er in deze groep 
geen verband was tussen de aanwezigheid van een bewegingsstoornis en de leeftijd waarop de 
diagnose galactosemie werd gesteld en de behandeling gestart. Wel was er een associatie met 
vertraging in het behalen van motorische mijlpalen op de jonge kinderleeftijd, wat een individuele 
gevoeligheid suggereert voor het ontwikkelen van motorische problemen en onwillekeurige 
bewegingen. Naast bewegingsstoornissen was er een hoog percentage patiënten met gedrags- of 
psychiatrische problemen (47.2%). Internaliserende problemen, zoals depressieve klachten of 
angst, werden het meest frequent geobserveerd. Deze gedragsproblemen waren significant vaker 
aanwezig in de groep met bewegingsstoornissen dan in de groep zonder bewegingsstoornissen. 
Ook wat betreft het adaptief of dagelijks functioneren waren er beperkingen in veel patiënten; 
met name de kinderen scoorden lager met een gemiddeld functioneringsniveau op 68% van hun 
biologische leeftijd. Hierbij bleken met name problemen in het domein van de communicatieve 
vaardigheden geassocieerd met bewegingsstoornissen. Concluderend zijn bewegingsstoornissen 
een veelvoorkomende complicatie van galactosemie, met specifieke patronen die lijken te 
verschillen tussen kinderen en volwassenen. Ook is er een associatie tussen bewegingsstoornissen 
en de eveneens frequent voorkomende psychiatrische/gedragsproblemen en een verlaagd 
niveau van dagelijks functioneren. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om patiënten beter te 
begeleiden en behandelen, naast aandacht voor dieet en bekendere complicaties.

Hoofdstuk 5 beschrijft patiënten met de volgende organische acidurieën (OA): glutaaracidurie 
type 1 (GA1), propionacidurie (PA) en methylmalonacidurie (MMA). In totaal was er bij 65% 
van de 37 OA patiënten sprake van een bewegingsstoornis, waarbij 9/37 (24%) een matig tot 
ernstige bewegingsstoornis had. Binnen de groep GA1 had zelfs meer dan de helft (7/13) een 
ernstigere bewegingsstoornis. Dystonie was wederom het meest voorkomend, maar in de 
MMA groep was myoclonus het meest frequent. De leeftijd ten tijde van het stellen van de 
diagnose was de enige factor die geassocieerd was met bewegingsstoornissen; er werden meer 
bewegingsstoornissen gezien in de groep met een latere diagnose. Dit is in tegenstelling tot wat 
gezien werd bij galactosemie, wat laat zien dat de etiologie en risicofactoren voor het ontstaan van 
bewegingsstoornissen verschillen per soort aandoening. De frequentie van zelf-gerapporteerde 
bewegingsproblemen lag hoog in de OA groep (73%). Zes patiënten kregen behandeling voor 
hun bewegingsstoornis. Het functioneringsniveau van de patiënten was duidelijk verlaagd, 
voor de kinderen bedroeg dit gemiddeld slechts 54% van het niveau van hun biologische 
leeftijd. Ook in de groep volwassenen had 67% een functionele beperking, ten opzichte van 
8.5 tot 25% in de corresponderende leeftijdsgroepen in de algemene populatie. De helft van 
de onderzoekspopulatie had gedragsproblemen; het merendeel bestond uit internaliserende 
problemen en daarnaast kwamen aandachtsproblemen ook relatief vaak voor. In de OA groep 
konden geen associaties worden vastgesteld tussen bewegingsstoornissen en gedragsproblemen 
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of dagelijks functioneren. Er wordt verondersteld dat dit te maken heeft met de veelheid aan 
andere klachten die OAs geven, die allen impact hebben op kwaliteit van leven en functioneren. 
Samenvattend heeft het merendeel van de patiënten met een OA een bewegingsstoornis, waarbij 
naast ernstige gegeneraliseerde dystonie ook mildere en andere typen bewegingsstoornissen 
zoals myoclonus worden gezien. 

Niemann-Pick type C (NP-C) is de aandoening die centraal staat in hoofdstuk 6; een ziekte 
waarbij een uitgesproken neurologisch en psychiatrisch beeld bekend is. Van de acht volwassen 
NP-C patiënten die geïncludeerd zijn in deze studie, hadden allen een bewegingsstoornis. In zes 
patiënten was een bewegingsstoornis ook het initiële presenterende symptoom, in de twee 
anderen was dit een psychose. Bij beoordeling van de huidige motorische symptomen was 
bij de meeste patiënten sprake van een complexe, samengestelde bewegingsstoornis. Naast 
ataxie en dystonie, vonden we binnen deze groep vaker myoclonus (5/8) dan is beschreven in 
eerdere literatuur. Door middel van neurofysiologisch onderzoek kon een corticale origine 
van de myoclonieën worden aangetoond. Patiënten met een ernstigere bewegingsstoornis 
rapporteerden meer problemen bij het dagelijks functioneren. Wat betreft de niet-motorische 
symptomen hadden 3 patiënten een psychose doorgemaakt. Verder is bij 7 patiënten een 
neuropsychologisch onderzoek verricht, waarbij in alle onderzochte domeinen tekorten werden 
gezien, het meest duidelijk in werkgeheugen, woordelijk geheugen en aandacht. Bij een aantal 
patiënten is sociale cognitie verder onderzocht, waarbij afwijkingen in emotieherkenning naar 
voren kwamen. Bevestiging dat deze tekorten specifiek aan NP-C zijn gerelateerd zal moeten 
volgen in verdere studies. Tot slot bleek de gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven van de 
NP-C patiënten significant verlaagd, waarbij vooral het domein ‘algehele gezondheidsperceptie’ 
opvallend laag werd gescoord. Concluderend presenteren patiënten met NP-C zich vaak met 
bewegingsstoornissen, waarbij naast dystonie en ataxie ook corticale myoclonieën frequent 
optreden. Ernstigere bewegingsstoornissen zijn geassocieerd met verminderd dagelijks 
functioneren. Daarnaast zijn (neuro)psychiatrische klachten veelvoorkomend, waarbij specifiek 
psychose, geheugenproblemen en afwijkingen in sociale cognitie worden gezien.

Hoofdstuk 7 beschrijft 28 patiënten, 18 volwassenen en 10 kinderen, met autosomaal dominante 
dopa-responsieve dystonie (DRD) op basis van GTP-cyclohydrolase deficiëntie. Bij deze vorm 
van DRD staan bewegingsstoornissen op de voorgrond, vrijwel altijd bestaande uit een op jonge 
leeftijd ontwikkelende, zich generaliserende dystonie met wisselingen gedurende de dag. De 
dystonie bij deze aandoening is vaak goed te behandelen met L-dopa. Er is bij DRD sprake van 
incomplete penetrantie, waardoor sommige mutatiedragers geen bewegingsstoornis hebben. 
In ons cohort waren 5/28 mutatiedragers motorisch asymptomatisch. De overige 23 patiënten 
hadden allen in wisselende mate dystonie gehad, bij 30% was de dystonie voor de diagnose 
zo ernstig dat zij rolstoel gebonden waren geweest. Tijdens deelname aan de studie, met 
voortzetting van reguliere behandeling, was de gemiddelde dystoniescore erg laag (BFM score 
van 6.4 op een schaal van 0‒120, gescoord op basis van video’s door een panel van experts). 
Het is in deze groep interessant om vooral te kijken naar niet-motorische symptomen. Het 
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voorkomen van psychiatrische aandoeningen en slaapstoornissen werd vergeleken met een 
vergelijkbare gezonde controlegroep. We zagen dat de life-time prevalentie van psychiatrische 
aandoeningen volgens de DSM IV in de patiëntengroep significant hoger was dan bij de DRD 
patiënten dan bij de gezonde controles (61 vs 29%). Hierbij waren angststoornissen het meest 
voorkomend. De aanwezigheid van slaapstoornissen werd bestudeerd, waarbij alleen een verschil 
tussen de groepen werd gevonden wat betreft slaperigheid overdag. De variatie in de score voor 
slaperigheid werd verklaard door depressieve klachten. Niet-motorische symptomen waren dus 
veelvoorkomend, ondanks dat de bewegingsstoornissen goed onder controle waren middels 
behandeling. Opvallend was dat ook de asymptomatische mutatiedragers vaker psychiatrische 
klachten hadden. Dit suggereert dat de niet-motorische symptomen niet alleen een gevolg zijn 
van het moeten leven met een bewegingsstoornis, maar eerder een inherent onderdeel zijn 
van het ziektebeeld. Er wordt een associatie gesuggereerd met het serotonine metabolisme, 
wat verder onderzoek behoeft. Samenvattend toonde deze studie dat dystonie door GTP-
cyclohydrolase deficiënte DRD goed te behandelen is, maar dat zowel in de behandelde patiënten 
als in asymptomatische dragers significant vaker psychiatrische klachten voorkomen dan in een 
controlegroep zonder dystonie. 

Alles overziend laat dit proefschrift zien dat bewegingsstoornissen frequent voorkomen in veel 
verschillende stofwisselingsziekten, zowel bij kinderen als volwassenen. De bewegingsstoornissen 
kunnen mild maar ook zeer ernstig zijn. De typen bewegingsstoornissen kunnen per 
stofwisselingsziekte en ook tussen kinderen en volwassenen verschillen. 

Alhoewel er relatief veel bewegingsstoornissen worden gezien en ook door de patiënten zelf 
worden gerapporteerd (met een verlaagde kwaliteit van leven en dagelijks functioneren), worden 
er maar weinig patiënten voor hun bewegingsstoornis behandeld. Bewegingsstoornissen bij 
stofwisselingsziekten verdienen dan ook meer aandacht en behandelaars moeten wellicht beter 
op de hoogte zijn van de behandelmogelijkheden. De gevonden niet-motorische symptomen in 
de vorm van gedrags- of psychiatrische problemen, die vaak samen met de bewegingsstoornissen 
voorkomen, zijn voor patiënten eveneens belangrijk. Het gezamenlijk voorkomen van motorische 
en niet-motorische symptomen suggereert een gedeelde pathofysiologie, wat een basis kan 
vormen voor toekomstig onderzoek.

De studies in dit proefschrift dragen door een betere karakterisering van de bewegingsstoornissen 
en niet-motorische symptomen bij aan het optimaliseren van de herkenning en behandeling van 
deze potentieel invaliderende klachten. Wij pleiten voor meer bewustwording, en verzoeken 
behandelaars om bij hun patiënten met stofwisselingsziekten te vragen naar klachten van 
onwillekeurige bewegingen en de bewegingen nauwkeurig te observeren. Tevens moet er 
aandacht zijn voor de geassocieerde psychische problematiek, die zoals bij DRD ook aanwezig 
kan zijn als er geen motorische verschijnselen meer zijn. Dit proefschrift ondersteunt het 
opnemen van een gestandaardiseerd neurologisch onderzoek en screening op psychologische/
gedrags-problemen in klinische richtlijnen voor stofwisselingsziekten. Bij de behandeling van 
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patiënten met bewegingsstoornissen als gevolg van een stofwisselingsziekte verwachten we 
dat multidisciplinaire samenwerking en het nastreven van persoonlijke doelen van toegevoegde 
waarde zijn voor het verbeteren van hun kwaliteit van leven.
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List of Abbreviations

AADC aromatic l-amino acid decarboxylase
AASA alpha-amino adipic semialdehyde
AD autosomal dominant
ADEM acute disseminated encephalomyelitis
AGAT arginine glycine amidinotransferase
AR autosomal recessive
Array-CGH array comparative genomic hybridization
ASR Adult Self Report
ATP adenosine triphosphate
AVED ataxia with vitamin E deficiency
BAI Beck Anxiety Inventory
BDI Beck Depression Inventory
BFMS Burke Fahn Marsden dystonia rating scale
BH4 tetrahydrobiopterin
C+ cobalamin responsive
C- cobalamin unresponsive 
CDG congenital disorder of glycosylation 
CDI Children’s Depression Inventory
CG classical galactosemia
CGI Clinical Global Impression scale
CI confidence interval
CNS central nervous system
CP cerebral palsy
CRPS complex regional pain syndrome
CSF cerebrospinal fluid 
CSHQ Children’s Sleep Habits Questionnaire
CY-BOCS Children’s Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale
DBMA dystonia with brain manganese accumulation
DBS deep brain stimulation
DC dystonia of childhood
DHPR dihydropterin reductase
DNA deoxyribonucleic acid
DRD dopa-responsive dystonia
DSM-IV Diagnostic and statistical manual of mental disorders fourth edition
EEG electro-encephalogram
EMG electromyography
ESS Epworth Sleepiness Scale
F female



176

List of abbreviations

FDI Functional Disability Index
FSS Fatigue Severity Scale
GA1 glutaric aciduria type 1
GAMT guanidinoacetate methyltransferase
GLUT1 glucose transporter 1
GP general practitioner
GPi globus pallidus internus
GTPc1 guanoside triphosphate cyclohydrolase 1
HAQ Health Assessment Questionnaire
HrQoL health-related quality of life 
IEM inborn error(s) of metabolism
IQ interquartile range
M male 
MCT-8 monocarboxylate transporter 8
MD movement disorder
MDs movement disorders
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“Als je je best doet dan lukt het wel!”

Met deze gevleugelde uitspraak moedigde ik jaren geleden als klein meisje mijn opa aan tijdens 
het sjouwen van loodzware grindtegels. Inmiddels, vele jaren later, realiseer ik me dat je best 
doen vaak niet het enige is wat nodig is om een project te laten slagen. Andere belangrijke 
voorwaarden, zeker als het gaat om een complexere taak zoals promoveren, zijn de medewerking, 
hulp en ondersteuning van anderen. Tijdens dit promotietraject heb ik zeker mijn best gedaan, 
maar de afronding van dit proefschrift was niet mogelijk geweest zonder de hulp van velen. Op 
deze plek wil ik dan ook iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift 
graag bedanken. 

Ten eerste wil ik mijn oprechte dank en waardering uitspreken naar alle patiënten, hun ouders/
verzorgers en de vrijwilligers die hebben meegedaan met de verschillende studies. Jullie inzet 
en openhartigheid, waarbij ik ook regelmatig thuis ben ontvangen, vormen de basis van dit 
proefschrift en hebben tot waardevolle inzichten geleid. 

Dan uiteraard een plek voor de drijvende krachten achter dit onderzoek. Prof. dr. T.J. de Koning 
en prof. dr. M.A.J. de Koning-Tijssen, Tom en Marina, het onderwerp van mijn proefschrift voelt 
bijna als de spreekwoordelijke liefdesbaby van jullie beider vakgebieden; wat een eer dat ik hierin 
met jullie samen mocht werken. Jullie expertises en stijl van begeleiden vullen elkaar heel goed 
aan. Maar hoe gemakkelijk jullie ook in één adem zijn te noemen, ik zou jullie tekort doen als ik 
jullie niet afzonderlijk zou aanspreken. 

Beste Tom, wat is het alweer lang geleden dat we in het WKZ de eerste plannen bespraken voor 
gezamenlijk onderzoek. Je liet me kennis maken met het metabole lab, maar het was je al snel 
duidelijk dat ik toch vooral een klinische dokter ben. Ik ben nog steeds blij dat je me de kans 
hebt gegeven om klinisch onderzoek te doen, al moest ik wel even schakelen toen naar voren 
kwam dat dit in Groningen zou zijn. Het bleek een heel mooi avontuur. Ik wil je bedanken voor de 
vrijheid die je me hebt gegeven om zelf mee te denken over de inhoud van het onderzoek. Ook 
heb je met al jouw professionele contacten in ‘het wereldje’ de weg voor me geplaveid en me 
geïntroduceerd binnen de metabole ziekten. We hebben vele kilometers samen het land door 
gereden, wat altijd leidde tot gezellige gesprekken die niet alleen over het onderzoek gingen. 
Tijdens het onderzoek is bovendien jouw nooit-aflatende optimisme van grote waarde geweest; 
na een goed gesprek bij een cappuccino zagen de zaken er altijd weer zonniger uit. Je hebt de 
begeleiding tijdens dit traject niet alleen puur inhoudelijk opgevat, maar je bent ook echt een 
mentor geweest. Deze persoonlijke betrokkenheid heb ik erg gewaardeerd. Ik ben er trots op dat 
ik je nu echt mijn promotor kan noemen!
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Beste Marina, wat ontzettend fijn dat je voor mij een onderzoeksplek bij de neurologie in jouw 
groep hebt weten te regelen. Ondanks dat mijn aanvankelijke insteek de kindergeneeskunde was, 
had ik me geen betere plek kunnen wensen. Je hebt me geleerd om goed naar patiënten te kijken 
en ik ben heel blij dat ik heb mogen profiteren van al jouw kennis over bewegingsstoornissen. 
Het meedoen met de poli bewegingsstoornissen voor kinderen en jongvolwassenen was vaak 
één van de hoogtepunten van de week. Mede dankzij jou hebben de neurologie, en met name de 
bewegingsstoornissen, voor altijd een plek in mijn hart. Ik bewonder de manier waarop jij in korte 
tijd een fantastische onderzoeksgroep bij elkaar wist te brengen. Jouw directe en pragmatische 
aanpak hebben geholpen om mijn onderzoek te stroomlijnen, bovendien maakte jouw kritische 
blik de manuscripten steeds beter. Dank ook voor je geduld en begrip toen door verschillende 
omstandigheden de afronding van het proefschrift op zich heeft laten wachten. 

Prof. dr. T. van Laar, prof. dr. B.H.R. Wolffenbuttel en prof. dr. A.T. van der Ploeg, hartelijk dank 
voor het beoordelen van mijn manuscript. 

Ik wil ook alle co-auteurs bedanken voor hun waardevolle bijdragen en de fijne samenwerking. 

During my PhD I got the chance to stay in London for several months to include patients in 
our studies. It was a wonderful experience and this period has been very valuable for both my 
professional and personal development. I would like to thank dr. Stephanie Grünewald for her 
unmatched hospitality. Stephanie, you did not only invite me to the metabolic department of the 
hospital, but also to your home. I really enjoyed the dinner parties and how you showed me all 
the beautiful things London has to offer. Vielen Dank!

I would also like to thank dr Elaine Murphy and dr Robin Lachmann for helping me including 
patients of the Charles Dent Metabolic Unit for the studies. That has definitely offered added 
value for the studies. Elaine, a special thanks for your help in translating all the study documents 
for ethical approval in the UK. 

Dear Kathryn, you coming to Groningen has been a great joy. You turned out to be much more 
than a co-author or colleague. I am grateful for all the fun moments together, it is never boring 
with you! Exploring Dutch nature on the back of a horse together was one of the highlights. Also 
a big thanks for your hospitality, I absolutely loved staying with you in Wales and visiting your 
parents’ farm. I truly appreciate your attempts to retain our friendship despite the distance, I 
know I haven’t made it easy but I promise I’ll do better in the future!

Dan uiteraard een woord van dank voor alle collega’s van V4 en V2: Arnoud, Dan, Danique, Elze, 
Esther, Gerrit, Hans, Harmen, Jeannette, Jeffrey, Jonathan, Madelein, Maraike, Marenka, Marieke, 
Marja, Marouska, Martje, Myrthe de K, Myrthe S, Octavio, Roald, Robbert, Rodi, Sanne, Sterre, 
Sygrid, Tinka, Wieke: Ik ben ontzettend blij dat ik in zo’n ontzettend gezellige (én getalenteerde) 
onderzoeksgroep terecht ben gekomen. De saamhorigheid die ik heb ervaren was bijzonder! 
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Binnen het UMCG hadden we het leuk, maar zeker ook daarbuiten. Bedankt dat ik samen met 
velen van jullie de ‘places-to-be’ van Groningen heb mogen leren kennen. Het lijken misschien 
bijzaken, maar alle borrels, retreats, sinterklaasfeestjes, puzzels, lunches enz. enz. hebben écht 
een verschil gemaakt! Een speciale vermelding voor mijn (oud-)kamergenoten van V4.105, we 
brachten zo veel tijd door in dezelfde kamer dat jullie bijna voelden als familie. Ik kijk terug op 
een mooie tijd, dank daarvoor!

Er zijn nog een aantal (oud-)collega’s aan wie ik specifiek een woord wil richten. Martje, toen 
ik startte in het UMCG heb jij me wegwijs gemaakt, heel fijn. De manier waarop jij zorg en 
wetenschap combineert is bewonderenswaardig. Je bent een sterk persoon en een hele fijne 
collega. Rodi, wat een positieve energie straal jij uit! Dankjewel voor het slaan van de brug tussen 
onderzoekers en AIOS. Je bent een kei in organiseren, oog hebben voor anderen en mensen 
samenbrengen. Ik heb veel respect voor de manier waarop jij alle ballen in de lucht houdt. 
Marenka, we hebben samen een groot deel van het serotonine-onderzoek gedaan. Ondanks dat 
het meeste werk daarvan niet in dit proefschrift terecht is gekomen, kijk ik wel met een goed 
gevoel terug op dit deel van het onderzoek. Dat is vooral door de fijne samenwerking met jou, 
dankjewel daarvoor. Jouw doortastendheid en Noord-Hollandse, nuchtere manier van aanpakken 
waren enorm behulpzaam! Aan het functioneren van de PET-scans was het meestal niet te 
danken, maar het was dan wel weer heel fijn dat we onze frustraties daarover konden delen. 
Maraike, jouw neuropsychologische kennis en vaardigheden waren een essentiële aanvulling 
voor de studies. Bedankt voor jouw hulp bij alle neuropsychologische testen en het uitwerken 
van de vragenlijsten. Je staat altijd voor iedereen klaar, ondanks je eigen volle agenda. Dat 
waardeer ik zeer! Lisette, het samenwerken aan de Niemann-Pick studie verliep heel prettig. 
Ik vind het ontzettend leuk dat jij het onderwerp bewegingsstoornissen bij (volwassenen met) 
metabole ziekten verder hebt opgepakt, dat is in goede handen! Elze, de start van jouw MD-
PhD traject was onze gezamenlijke studie bij DRD patiënten. Mooi om te zien hoe jij nu je eigen 
promotietraject vorm geeft. We hebben samen aardig wat tripjes door Nederland gemaakt om 
bij patiënten op locatie te filmen, dat was altijd gezellig. Als uitsmijter verkenden we samen op de 
scooter Rome tijdens de SSIEM, een onvergetelijke belevenis. Bedankt voor jouw bijdragen aan 
mijn proefschrift. Heel veel succes met het afronden van jouw eigen onderzoek, ik kijk ernaar uit 
om over een tijdje jouw proefschrift te bewonderen.

Lieve Wieke en Jeannette, wie anders dan jullie twee horen er naast me staan tijdens de 
verdediging. Vanaf het begin dat we samen op V4.105 kwamen zat het goed. Volgens mij hebben 
we de heren op de kamer goed partij geboden met z’n drieën. Ik koester de herinneringen aan 
alle mooie momenten die we samen hebben meegemaakt, dat zijn er teveel om op te noemen. 
Naast jullie onderzoekskwaliteiten bewonder ik jullie beider arbeidsethos en inzet voor de 
patiënten. Als ik mijn patiënten naar een neuroloog moet verwijzen hoop ik dat ze (zo’n goede 
dokter als) jullie treffen! Dankjewel dat jullie mijn paranimf zijn maar bovenal bedankt voor de 
fijne vriendschap, die is heel waardevol voor me. Laten we ook nu we alle drie weer uitgevlogen 
zijn naar een andere regio (of inmiddels weer terug in Groningen) die vriendschap voortzetten!



182

Dankwoord

Beste Linda, dankjewel voor een fantastisch jaar in de huisartsenpraktijk. Mede door de manier 
waarop jij mij de huisartsgeneeskunde hebt laten zien heb ik geen moment getwijfeld over mijn 
‘carrièreswitch’. Ons gedeeld enthousiasme voor wetenschap, jouw oprechte interesse in mijn 
onderzoek en jouw voorbeeldfunctie als gepromoveerde huisarts zijn een stimulans geweest in 
de afrondende fase van mijn onderzoek. Ik vind het heel fijn dat we contact houden!

Lieve Kim en Bas, dankjewel voor jullie vriendschap. Wat is het waardevol dat we bij de belangrijke 
momenten in elkaars leven er zijn. Kim, wat vond ik het fantastisch om tijdens jouw verdediging 
naast je staan. Jouw energie en optimisme zijn aanstekelijk. Dank voor het meeleven. En oké, die 
jongen uit Helmond was best een goed idee! 

Lieve Maartje en Lotte, ja hoor eindelijk kan ik me ook weer in jullie rijtje voegen! Jaren geleden 
zetten we met z’n drieën de eerste voorzichtige stapjes op het (modderige) wetenschappelijke 
pad, wat mooi dat we dat alle drie hebben kunnen voortzetten in ons eigen vakgebied. Ik vond 
het altijd leuk om jullie promotieverhalen te horen, heel verfrissend om van jullie te horen hoe 
het buiten mijn eigen vakgebied eraan toe gaat. Bedankt voor jullie vriendschap, dat betekent 
veel voor me. Dat er nog maar veel thee-momenten, borrels, etentjes, wandelingen en vakanties 
mogen volgen!

Lieve familie Buitendijk ‘down-under’, al is het vanaf de andere kant van de wereld, ik weet 
dat jullie altijd meeleven. Bedankt daarvoor. Als jullie de volgende keer weer in Nederland zijn 
proosten we samen op deze mijlpaal! Ik vind het echt jammer dat het er nog niet van gekomen is 
om jullie op te zoeken, maar ooit kom ik jullie paradijs bewonderen. Wat in het vat zit, verzuurt 
niet!

Lieve Nanda en Gert, wat fijn dat we zo’n goede band hebben! Ik prijs me gelukkig met jullie 
als ‘suikeroom en suikertante’! De talloze uitjes, avondjes, weekendjes en vakanties samen 
zijn stuk voor stuk geweldig. Dankjewel dat jullie altijd meeleven. Natuurlijk ook bedankt voor 
de betrokkenheid bij het onderzoek (zelfs tot meerdere keren op en neer Groningen door een 
weigerende PET-scanner aan toe..). 

Lieve familie Hertogs, ik prijs me gelukkig dat ik in zo’n warme familie terecht ben gekomen. 
Bedankt voor het meeleven met alles rondom het onderzoek. Peter en Trees, wat fijn om te weten 
dat we altijd bij jullie terecht kunnen. Bedankt voor de ontelbare keren dat wij vanuit Groningen 
de oversteek naar ‘het Zuiden’ maakten en bij jullie het weekend mochten doorbrengen. Ik voel 
me altijd welkom. Ook jullie bezoekjes aan Groningen waren steeds fijn. De afgelopen periode 
hebben we samen ook moeilijke momenten gedeeld, bedankt voor jullie steun en aanwezigheid 
daarbij. Ik ben heel blij dat we nu samen weer een mooie gebeurtenis kunnen vieren. 

Ik weet zeker dat al mijn opa’s en oma’s trots zouden zijn op het afronden van dit proefschrift. 
Helaas is het niet meer mogelijk om mijn promotie met hen allemaal te beleven. Het sterkt me dat 
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ik nog een groot deel van mijn onderzoek en de aanstaande promotie met opa van Dooijeweert 
heb kunnen bediscussiëren. Hij heeft altijd een speciale wetenschappelijke belangstelling gehad 
en de vele filosofische, beschouwende en vakgebied-overschrijdende gesprekken die ik met hem 
heb gehad zullen me altijd bijblijven. Wat een voorrecht om zo’n wijs man in mijn leven te hebben 
gehad. Lieve Omi, wat ben ik blij dat jij er bij kunt zijn, je bent een hele sterke vrouw. Dankjewel 
dat je me laat zien hoe belangrijk een liefdevolle familie is.

Lieve Marlot en Leon, wat fijn dat jullie altijd klaar staan voor een goede sessie ‘je hoofd leeg 
maken’. Of dat nou op de mountainbike, op de ski’s, bij de film of bij een lekker dinertje is, het is 
gegarandeerd gezellig! Ik hoop dat we dat nog heel lang zo volhouden!

Lieve Marlot, lieve grote kleine zus, wat bijzonder om samen (bijna) tegelijkertijd een 
promotietraject te doorlopen. Naast jouw hierboven beschreven bijdrage aan de broodnodige 
afleiding, ben jij ook mijn klankbord geweest voor veel promotie-gerelateerde zaken. Dankjewel 
voor het doorlezen en becommentariëren van veel stukken tekst, jij fungeerde niet zelden als 
mijn ‘interne controle’. Je bent dan wel jonger, maar er zijn absoluut gebieden waarin je een 
stuk wijzer bent dan ik. Ik ben heel erg trots op je en geniet ervan om te zien hoe je over de tijd 
gegroeid bent. Ik bewonder de passie die je hebt, de manier waarop je je leven vorm geeft en 
daarbij alles weet te combineren. Ik moet je ook nog bedanken dat je je hebt opgeofferd om 
Dante een beetje bij te rijden toen ik naar Groningen vertrok; je hebt hem best aardig in vorm 
gehouden. Maar het belangrijkste waar ik je voor wil bedanken is dat we alles kunnen delen: 
kleine irritaties, klein geluk, grote ellende of grote overwinningen. Als niemand het snapt, heb jij 
vaak maar een half woord nodig. Kortom, ik ben het met je eens: wij weten het. 

Lieve papa en mama, de basis is alles. Een betere basis hadden jullie me niet kunnen geven. Ik 
weet dat ik altijd op jullie kan vertrouwen, bedankt voor die onvoorwaardelijkheid. Jullie hebben 
me altijd alle kansen gegeven en gestimuleerd om te doen wat me gelukkig maakt, ook toen 
dat betekende dat ik aan de andere kant van het land ging wonen. Ik voel me bevoorrecht. Pap, 
je bent er altijd voor me. Ik weet dat jouw trots haast niet in woorden te vatten is. Mam, jouw 
luisterend oor zou menig (huis)arts jaloers maken. Dankjewel voor al je adviezen en levenslessen. 

Lieve Robbin, zonder het destijds te weten heb ik met de keuze om een promotietraject aan 
te gaan in Groningen ook jouw leven beïnvloed. Wat ben ik je onbeschrijflijk dankbaar dat je 
het avontuur met mij bent aangegaan en naar Groningen bent gekomen. Dit heeft alles anders 
gemaakt. Door jou werd het een thuis. Dankjewel voor je geduld en je zorgzaamheid. Jij haalt het 
beste in mij naar boven. Je helpt me om alles in perspectief te blijven zien, door jou weet ik wat 
echt belangrijk is. Samen kunnen we intens genieten van de mooie dingen in het leven. Laten we 
nog vele bergen bedwingen en genieten van alle toppen. We weten dat we ook de dalen samen 
doorkomen. “I’m gonna give all my love to you”. 
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Anouk Kuiper is geboren op 28 september 1988 te Utrecht. Ze volgde het atheneum aan het 
Johannes Fontanus College te Barneveld. Al tijdens haar schooltijd had ze een interesse in 
wetenschappelijk onderzoek, wat onder andere resulteerde in het winnen van een studiereis 
naar IJsland op basis van haar profielwerkstuk. 

Na het afronden van het atheneum besloot ze geneeskunde te gaan studeren aan de Universiteit 
Utrecht. Naast het menselijke aspect van het medische vak, wat voor haar een belangrijke 
drijfveer is, gaf deze studie haar de mogelijkheid om haar interesse in onderzoek verder uit te 
bouwen. Tijdens de Bachelor fase van haar studie startte Anouk tijdens deelname aan het Honours 
programma haar eerste medisch-wetenschappelijke project naar de genetische achtergrond van 
epilepsie. Aan het einde van haar studie kwam Anouk in contact met dr. Tom de Koning, bij wie 
ze haar wetenschappelijke stage deed in het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht. Dit project 
over L-aminozuren in amyotrofische lateraal sclerose betekende haar eerste kennismaking met 
het metabole laboratorium en metabole ziekten, en zorgde voor definitief enthousiasme voor het 
doen van onderzoek.

De kans om een promotietraject te starten op het grensgebied tussen kindergeneeskunde en 
neurologie maakte dat ze er voor koos te verhuizen naar Groningen. De mogelijkheid om onder 
begeleiding van Tom en Marina de Koning klinisch onderzoek in een complexe en belangrijke 
patiëntengroep op te zetten en uit te voeren, maakte dat deze keuze geen moeilijke was. In 
het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft ze met veel plezier onderzoek verricht en 
heeft ze daarnaast kunnen meedraaien met de multidisciplinaire polikliniek voor kinderen en 
jongvolwassenen met bewegingsstoornissen. Verder kreeg ze de gelegenheid om van februari t/m 
april 2016 in Londen te verblijven, om daar onder begeleiding van dr. Stefanie Grünewald in het 
Great Ormond Street Hospital for Children en National Hospital for Neurology and Neurosurgery 
patiënten te includeren voor de studies. De uiteindelijke resultaten van haar promotietraject zijn 
beschreven in dit proefschrift.

Na ruim vier jaar in Groningen besloot Anouk zich weer iets dichter bij haar wortels te vestigen. 
Vanuit haar huidige woonplaats Beuningen (Gld) deed ze verdere klinische ervaring op als arts-
assistent niet in opleiding bij de kindergeneeskunde in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te 
Nijmegen en bij de ouderengeneeskunde in verpleeghuis Kalorama te Beek. Hierna is zij met 
veel enthousiasme gestart met de opleiding huisartsgeneeskunde aan de Radboud Universiteit te 
Nijmegen. Zij hoopt in de toekomst het mooie vak van huisarts te kunnen blijven combineren met 
onderzoek en onderwijsactiviteiten.
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