
 

 

 University of Groningen

Development of overweight in adolescence
Liem, Eryn Tamara

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2010

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Liem, E. T. (2010). Development of overweight in adolescence: genes, growth & mood. [Thesis fully
internal (DIV), University of Groningen]. [s.n.].

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/a45b0484-8de1-4f63-87ea-e013e72082ec


Dankwoord 181

DANkwOORD

Op bepaalde momenten in dit promotietraject had ik het gevoel, dat als het ooit tot een 

goed einde zou komen, ik daar maar één persoon voor zou hoeven bedanken, namelijk… 

mijzelf! Iedereen die promoveert, kent waarschijnlijk dat soort momenten. Maar die 

momenten doen geen recht aan de inzet, hulp en steun die ik de afgelopen jaren uit 

veel hoeken heb mogen ontvangen, van praktische ondersteuning tot luisterend oor en 

zakdoek. Daar wil ik veel mensen voor bedanken. Een aantal van jullie wil ik graag in het 

bijzonder noemen.

Allereerst de TRAILS deelnemers die met veel geduld en uithoudingsvermogen aan de 

‘derde meting’ hebben deelgenomen. Bedankt daarvoor!

Er stonden natuurlijk ook anderen aan de basis, in het bijzonder Jan Peter Rake, de Raad 

van Advies van het GECKO en mijn twee promotoren. Mijn eerste promotor, prof.dr. R.P. 

Stolk, beste Ronald, bedankt dat je op de meest onmogelijke tijden, ook in het buitenland, 

mijn vele mails beantwoordde. Maar vooral bedankt voor je steun, belangstelling en ver-

trouwen. Prof.dr. P.J.J. Sauer, mijn tweede promotor, u werd ooit beschreven als één van 

de ‘wat morsig geklede oerwetenschappers’ uit het UMCG, wat u zelf erg grappig vond. 

Dat typeert uw gevoel voor humor. Maar ik moet kwijt dat ik het absoluut niet mee eens 

ben met die beschrijving. Ik heb u vooral leren kennen als een begeleider die de grote lijn 

hield, die goed kon relativeren en ook motiveren. Dank hiervoor.

Daarnaast zou ik graag de leden van de kleine commissie willen bedanken voor het beoor-

delen van het manuscript. Prof.dr. A.J. Oldehinkel, beste Tineke, jouw unieke combinatie 

van vriendelijkheid, scherpe blik en fantastische timemanagement is een groot voorbeeld. 

Dr. K.K. Ong, dear Ken, I learned a lot from our collaboration on the validation study. 

Thank you for that and for taking the time and effort to attend my defense. Prof.dr. S.A. 

Reijneveld, bedankt voor de fijne samenwerking. Ik zal kortere zinnen maken. En kortere 

alinea’s. Bedankt!

Voor praktische hulp en luisterend oor wil ik graag een aantal mensen van de Beatrix 

Kinderkliniek bedankten, vooral Han, Jannie, Piet en Marieke. En postuum maar heel 

belangrijk, Tom Kooi. Ook Aukje, Petra en Sylvia van de afdeling Epidemiologie mogen 

in dit lijstje niet ontbreken. Voor hun bijdrage aan de studies over lichaamsvetmeting bij 

prepuberale kinderen wil ik graag Wim Tukker, Annemieke Stiekema, Sharon Jonkman, 

Piet Jager, Mark Haagmans en Dieuwertje Kok bedanken. En in het bijzonder prof.dr. G.H. 

Visser, beste Henk, je enthousiasme zal onvergetelijk zijn.
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Tijdens de dataverzameling heb ik praktische hulp en gezelligheid genoten van veel col-

lega’s van het Laboratoriumcentrum. Ik wil graag in het bijzonder Henk (Breukelman), Henk 

(Nijeboer), Karin, Kor, Janneke, Vanessa en alle ‘kinderprikkers’ noemen. Op de afdeling 

Genetica waren Gerrit, Elvira, Mathieu en Ron onmisbaar bij het analyseren van grote (of 

minder grote) hoeveelheden DNA! Elvira, jij zult altijd onvervangbaar zijn. Het analyseren 

en schrijven van de artikelen was niet mogelijk geweest zonder Hans Burgerhof, Judith 

Vonk, Harold Snieder en Stef van Buuren. Hans, bedankt dat je deur altijd open stond! 

Judith, dank je wel voor je enorme inspanningen als 2e auteur en voor je bereidheid al 

mijn vragen te beantwoorden. Prof.dr. H. Snieder, beste Harold, bedankt voor de prettige 

samenwerking en je oprechte interesse. Prof.dr. S. van Buuren, beste Stef, ik heb veel 

geleerd van onze samenwerking en heb groot ontzag voor jouw kennis, kunde en kunst om 

moeilijke zaken eenvoudig uit te leggen.

Aan mijn medeonderzoekers in de ‘kelder’ en andere delen van het Triadegebouw heb ik 

veel gezellige momenten te danken. Marieke, Esther, Danielle, Paul, Michel, Berber, Hiltje, 

Ingrid, Annemieke, Bertine, Deirdre, Karin, Anniek, Nynke en Salome, bedankt. Ook dank 

aan mijn collega’s van de kindergeneeskunde in het UMCG en de Isala Klinieken voor hun 

geduld en voor de gezelligheid.

Vrienden uit Delft, Leuven en Rotterdam, bedankt dat jullie er zijn; ondanks de drukke levens 

en flinke afstanden. Ik geniet enorm van de weekendjes weg, zelfs op zaterdagochtend vroeg 

in het zwembad! Van de vrienden in en uit Groningen wil ik graag een aantal in het bijzonder 

noemen. Carianne, zonder jou zou ik niet zo’n goede start gehad hebben in Grun. Gelukkig 

heeft die start een lang vervolg. Inge, ik waardeer je vriendschap en steun enorm. Jasperien, 

met jou kan ik blijven praten, altijd vergezeld door lekker eten en veel gezelligheid. Merlijne, 

mijn lunch- en sparmaatje: met jou kon ik alle facetten van het promotietraject bespreken. 

Mireille, bedankt voor je steun, je humor en je koekjes. Maxi, thanks for your crazy one-

liners! North Sea Jazz will be a tradition. Thirza, bij jou en Alfons kan ik altijd terecht: voor 

een lekkere gehaktbal ;-), duurloop, praktische hulp en een goed gesprek (met een drankje, 

gewoon voor de gezelligheid)! Roelie, bedankt voor je steun: je bent een luisterend oor en 

geeft me het gevoel altijd welkom te zijn voor een late of latere maaltijd.

Mijn familie wil ik bedanken voor hun steun, interesse en heerlijke eten! Lieve Omi, tante 

Swat, Yin, oom Anjo, Jonas, Wanny, Roland, Joyce en Leendert, bedankt. Uncle Jong, aun-

tie Jok, oom Chris en tante Meity, thanks for your love and your continued interest. Lieve 

oom Hian, elke keer als ik iets extreem lekkers eet, denk ik aan u! Lieve Pap en Mutti, of ik 

nu in Leuven, Rotterdam, Groningen of Zwolle woon, jullie zijn er altijd voor me. Lieve Pap, 

dankjewel voor de interesse, relativerende woorden en goede gesprekken. Lieve Mutti, jij 

staat altijd voor me klaar met troostende woorden en troostvoer! Bedankt.
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Mijn paranimfen wil ik bedanken dat ze vandaag naast me willen staan. Laura, we hebben 

samen heel wat af gelachen, gezeurd en gehuild. Het resultaat zal er in ieder geval strak 

uit zien! Ylian, mijn zusje en grote zus, van wie er ik op kan vertrouwen dat ze er altijd is 

en naast me staat, waarheen we ook zullen gaan. Jij zorgt dat ik altijd weer weet waar het 

Noorden is.

Mijn promotietraject begint en eindigt bij TRAILS: een bron van een enkele frustratie (!), 

maar ook een bron van leerzame momenten en nieuwe vriendschappen. Dankzij jullie, 

mijn familie van onvervangbare (ex)collega’s, voelde ik me snel thuis in Groningen. Naast 

allen die ik al genoemd heb, gaat mijn dank gaat in het bijzonder uit naar Jantina, Ilse, 

Martine, Rianne (Naber), Andrea, Tjaakje, Hanneke, Rianne (Marsman), Kirstin, Maaike, 

Grieke. En naar Marijke, Esther, Heidi, Kennedy, Edwin en Greta. Ik besef heel goed dat ik 

het fundament van dit proefschrift aan jullie te danken heb. Aangezien mijn waardering 

voor jullie niet in woorden te vatten is, maak ik bij dezen een heel diepe buiging; en draag 

met veel respect en liefde dit proefschrift op aan jullie.






