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Zoals in feite reeds aangeduid door zijn titel is dit boekje het resultaat van 
de inspanning en inspiratie van velen. 
 
In de eerste plaats wil ik de kinderen en hun ouders noemen die in ons 
Team Diagnostiek Ontwikkelingsachterstand gezien zijn. Zij zijn altijd een 
bron van inspiratie geweest om de best mogelijke zorg na te willen 
streven, en de publicatie van dit proefschrift moet in dit licht gezien 
worden. Zie ook stelling 16. 
 
Dr. F.J. van Spronsen, copromotor - beste Francjan, jij bent de initiator 
geweest van het werk dat hier gebundeld is. Aan alle artikelen hebben we 
intensief samengewerkt – van jouw kant altijd met schijnbaar tomeloze 
energie. Pingpong met manuscripten. Altijd op zoek naar de meest 
kernachtige formulering, alsook naar een synthese van onze divergerende 
taalopvattingen. Daarnaast ben je door de jaren heen altijd mijn primaire 
gesprekspartner geweest over persoonlijk-professionele aspecten. Dit heb 
ik buitengewoon gewaardeerd.  
 
Prof. dr. O.F. Brouwer, promotor - beste professor Brouwer, u bent de 
iniatiefnemer geweest van het project dat ‘Team Diagnostiek 
Ontwikkelingsachterstand’ is gaan heten. Het feit dat dit proefschrift 
geschreven is, en bovenal de resultaten zoals hierin beschreven, laten 
zien dat het een succes geworden is. Dank voor het altijd nauwgezet lezen 
en becommentariëren van de manuscripten. 
 
Prof. dr. P.J.J. Sauer, promotor - beste professor Sauer. Rond 2005 sprak 
u het vertrouwen uit dat onderzoek in onze patiëntengroep zou kunnen 
leiden tot dit proefschrift. Vanaf het moment in 2010 dat u mee ging 
schrijven aan de meest recente manuscripten werden deze snel steeds 
beter. Uw benadering van schrijven was voor mij dan ook buitengewoon 
leerzaam.  
 
Prof. dr. R.C.M. Hennekam, prof. dr. I.M. van Langen, en prof. dr. G.P.A. 
Smit. Mijn hartelijke dank dat u in de beoordelingscommissie plaats heeft 
willen nemen. Het onderwerp van het proefschrift ligt ook u na aan het 
hart. Vermoedelijk kunnen we bij de verdediging nog een levendige 
discussie hebben. 
 
Ons Team Diagnostiek Ontwikkelingsachterstand bestaat uit een aantal 
unieke collega’s. Ik prijs mij gelukkig met de prettige samenwerking en 
het vele dat ik van jullie heb kunnen leren. Het concept van de kaft van 
dit boekje is rechtstreeks aan onze groep ontleend. 
Irene Stolte-Dijkstra - beste Irene, vanaf het allereerste begin ben je 
betrokken geweest bij de totstandkoming van ons Team Diagnostiek 
Ontwikkelingsachterstand. Je enorme inzet en grondigheid voor iedere 
patiënt zijn altijd een voorbeeld voor me geweest. 
Roel Hordijk - beste Roel, zijnde de junior van ons team, heb ik veel van 
jou, de nestor van ons team, geleerd. Als geen ander weet je ons werk in 
een groter geheel te plaatsen. 
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Ton van Essen - beste Ton, je verstaat de kunst dysmorfologie in een 
welhaast exact vak te transformeren (in analogie met stelling 14 laat 
maar zeggen). 
Ineke Lunsing - beste Ineke, hartelijk dank voor de plezierige en degelijke 
samenwerking door de jaren heen. 
Maartje Boon - beste Maartje, je geeft altijd betrokken en helder 
gearticuleerd je overwegingen, hetgeen door mij zeer op prijs wordt 
gesteld. 
Tom Scheers - beste Tom, je maakt vaak inzichtelijk hoe soms ernstige 
gedragsproblemen gehanteerd kunnen worden. 
Jan Peter Rake - beste Jan Peter, je enthousiasme werkt altijd 
aanstekelijk. Ter illustratie wil ik hierbij nog eens de TDO-ontbijt-
patiëntbespreking in herinnering roepen. 
Terry Derks - beste Terry, je hebt altijd ideeën en denkt in mogelijkheden. 
Heel mooi dat je er als verre buur (vanuit Brazilië) en vriend bij kunt zijn. 
Peter Smit - beste Peter, je klinische blik en langdurige ervaring op het 
terrein van stofwisselingsziekten zijn erg waardevol. 
Francjan van Spronsen - beste Francjan, je bent er altijd snel bij om (het 
nieuws uit) de medische literatuur naar het handelen van ons team te 
vertalen. 
Jan-Willem Pott - beste Jan-Willem, dank voor de steeds prettige 
samenwerking en het (samen met je collega’s) steeds zien van de 
patiënten, ondanks de schijnbaar geringe kans iets relevants te vinden. 
 
Zonder alle co-auteurs had dit proefschrift er niet gelegen. 
Dr. P.E. Sijens - beste Paul, we leerden elkaar kennen naar aanleiding van 
de spectroscopie resultaten van een van onze patiënten. Het was altijd 
enerverend om samen met jou te schrijven. 
Dr. L.C. Meiners - beste Linda, heel wat uren hebben we samen naar MRI 
scans gekeken. Je hebt een scherp oog, ook voor de betreffende patiënt, 
ondanks dat je die nauwelijks in levende lijve ziet. Dank voor je support 
door de jaren heen. 
Dr. W.A. Knijff, prof. dr. S.M. Goorhuis-Brouwer, - beste Wilma en prof. 
Goorhuis-Brouwer - dank voor de leermomenten met betrekking tot het 
objectiveren van (taal)ontwikkeling bij het schrijven van hoofdstuk 5b. 
Prof. dr. N.M. Maurits - beste Natasha, de bulk aan data in de 1HMRS 
studie leek nogal imponerend – niet voor jou. Ten gevolge van je scherpe 
analyse (en geduldige uitleg daarvan) kon dit artikel ontzettend snel (voor 
mijn doen dan) afgeschreven worden. 
Dr. G.S. Salomons, dr. N.M. Verhoeven, prof. dr. C. Jakobs - beste Gajja, 
Nanda en prof. Jakobs, dank voor de samenwerking rond de manuscripten 
over onze patiënt met GAMT deficiëntie. 
Prof. dr. A. Schulze - dear Andreas. Thanks for collaborating on the 
manuscript on treatment of GAMT deficiency. Probably it is time to write 
an update, which I’m looking forward to. 
Dr. E. Morava - beste Eva, dank voor je inbreng en enthousiasme voor het 
artikel over het diagnosticeren van ingeboren stofwisselingsziekten bij 
kinderen met een ontwikkelingsachterstand. 
Dr. D.J. Reijngoud - beste Dirk-Jan, dank voor de inzet van je niet alleen 
in letterlijk opzicht scherpe potlood. Je onconventionele benadering was 
erg verfrissend. 
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Mr. dr. A.A.E. Verhagen - beste Eduard, dank voor je support als hoofd 
van de sectie algemene kindergeneeskunde. Het was enerverend om 
samen te werken aan het opleidingsplan voor de ‘ziekenhuisarts voor in 
ontwikkeling bedreigde kinderen’, wat mij geholpen heeft te groeien tot de 
arts die ik nu ben. Uiteraard is dit een groeiproces dat niet afgerond is 
met het verschijnen van dit proefschrift. Des te meer waardeer ik je 
betrokkenheid bij het nadenken over welke arts ik in de toekomst zou 
willen worden.  
 
Het managementteam van het Beatrix kinderziekenhuis en de Raad van 
Bestuur van het UMCG wil ik danken voor de inspanning om mijn 
aanstelling bij het Team Diagnostiek Ontwikkelingsachterstand te 
continueren en voor de gelegenheid die mij geboden is om de 
manuscripten in dit proefschrift tot stand te laten komen. 
 
Marieke de Wiljes en Han Marra wil ik bedanken voor de hulp bij het vele 
dat voor vandaag geregeld moest worden. 
 
Wat in een UMC ontontbeerlijk is, en dus in niet té geringe mate aanwezig 
moet blijven, is adequate secretariële ondersteuning van het primaire 
proces. Bij dezen mijn dank aan de secretaresses en leiding van de 
polikliniek algemene kindergeneeskunde. Tonny Holtkamp - beste Tonny, 
door de jaren heen ben je altijd degene geweest die primair de TDO zaken 
behartigde op het secretariaat. De wijze waarop je dat deed, heb ik altijd 
zeer gewaardeerd. 
 
De afdeling laboratoriumgeneeskunde dank ik voor het steeds zorgvuldig 
uitvoeren van testen, ook al is de a priori kans van het vinden van een 
afwijking gering: dr. Dirk-Jan Reijngoud, dr. Klary Niezen-Koning, dr. 
Rebecca Heiner en alle medewerkers van het laboratorium metabole 
ziekten; Henk Breukelman en de medewerkers van het laboratorium 
bijzondere chemie; Nel Blom voor het doen van de EM van lymfocyten, 
waar ik soms onverwacht mee aan kwam zetten als ik op de poli dacht dat 
dit onderzoek de diagnose op zou kunnen leveren. 
 
De afdeling genoomdiagnostiek dank ik voor het uitvoeren van alle 
genotyperingen. Dr. Trijnie Dijkhuizen, dr. Birgit Raddatz, dr Renee 
Niessen, dr. Yvonne Vos en de andere medewerkers van de afdeling 
genoomdiagnostiek van prof. dr. Richard Sinke wil ik hartelijk danken voor 
het frequente, en vaak leerzame, overleg. 
 
De (kinder)neuroradiologen en radiodiagnostisch laboranten wil ik 
bedanken voor het maken en beoordelen van de vele scans. 
 
Deborah Sival - beste Deborah, we hebben nu vijf jaar een kamer gedeeld 
in het UMCG. Alleen al het feit dat deze tien vierkante meter, die wij 
samen met vier archiefkasten en drie bureaus delen, nooit echt ontploft is, 
illustreert dat ik je als collega en als persoonlijkheid zeer waardeer. Ik ben 
dan ook heel blij dat je als paranimf optreedt. 
Richard van der Woude - beste Richard, aan onze vriendschap spenderen 
we meestal niet te veel woorden. Maar ik waardeer deze bijzonder en ben 
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blij dat je op 9 november - waarschijnlijk als de rust zelve - naast me 
staat. 
 
Mijn ouders - lieve papa en mama. Ik denk dat als we röntgenfoto’s 
zouden maken van wat we doen en wat ons drijft deze als twee druppels 
water op elkaar zouden lijken. Hartelijk dank voor alles wat jullie mij 
gegeven hebben. 
 
Paulien. Met jou ben ik covalent verbonden. 
 
Rosalie, Anne-Sofie en Wiesje - mijn lieve kinderen. Rosalie en Anne-
Sofie, ik vermoed dat dit niet het boek is waar jullie ’s avonds extra 
leestijd voor willen hebben – maar het gaat over datgene wat ik deed in 
de uren gedurende zo ongeveer heel jullie leven dat ik niet thuis was of 
niet thuis gaf. Wiesje, je hebt het licht net eerder gezien dan dit 
proefschrift en je eerste lachjes in de dagen dat ik dit schrijf, zetten de 
afronding van dit proefschrift in een vreugdevol perspectief. 
 
 

 
 
 
 
 




