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Summary
Severe childhood malnutrition is amongst one of the most challenging global health 

problems. It remains a major cause of morbidity and mortality in children under the age 

of five. Substantial progress has been made in the therapeutic management and survival 

of severely malnourished children. However, considerable disparities in survival continue 

to exist between severely malnourished children with and without medical complications. 

While community-based programmes have transformed outcomes for children with 

uncomplicated severe malnutrition, severely malnourished children with complications 

still face high mortality rates during treatment in hospital. In African hospitals mortality 

ranges between 23 and 46%. Even after discharge, the prognosis is poor with reported 

mortality rates as high as 42% in the subsequent year. 

Many severely malnourished children suffer from diarrhoea during hospital admission, 

which increases their risk of death substantially. Studies have revealed that intestinal 

structure and function are seriously disrupted in severely malnourished children, 

which is known as malnutrition enteropathy. Accumulating evidence suggests that this 

enteropathy may persist despite treatment, which could contribute to poor clinical 

outcomes in hospital. The continuation of diarrhoea and outstandingly high mortality 

rates during admission, as well as high mortality rates after discharge, suggest that 

current treatment algorithms may not fully address the changes in the intestine of these 

severely ill children. Moreover, limited characterization of these potentially persistent 

intestinal changes and limited insights into their underlying mechanisms hamper our 

ability to provide the optimal treatment needed for survival and recovery.

Therefore, the aims of this thesis were 1) to study factors that may contribute to diarrhoea 

and poor clinical outcomes in severely malnourished children in hospital, and 2) to 

establish and characterize preclinical models for the intestine in severe malnutrition; and 

3) to investigate potential mechanisms involved in disrupted small intestinal homeostasis 

in preclinical models of severe malnutrition.

The thesis consist of three parts: clinical studies, preclinical studies and future 

perspectives. In the first part of this thesis, I investigated the role of different nutritional, 

microbial and inflammatory factors in diarrhoeal disease and poor clinical outcomes 

during admission in severely malnourished children. In the second part, I established and 

characterized a mouse model and intestinal organoid model of malnutrition enteropathy. 

In these preclinical models, I investigated whether dysregulation of mTORC1, autophagy 

and mitochondrial homeostasis was involved in malnutrition enteropathy. Furthermore, 
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I tested a potential therapeutic intervention for malnutrition enteropathy. The third part 

of this thesis provides a general discussion of this thesis’ findings and focuses on future 

perspectives.

Part I - Clinical studies 
As severely malnourished children with complications still have a high risk of death during 

in hospital treatment, I aimed to improve our knowledge of factors that are linked to these 

poor clinical outcomes as this may inform new or improved therapeutic interventions. 

In chapter 3, we found that upon hospital admission the presence of diarrhoea, increased 

intestinal and systemic inflammation, and low faecal short-chain fatty acids (SCFAs) were 

significantly linked to mortality. Systemic inflammation and low faecal SCFAs were directly 

associated with death, whereas diarrhoea and intestinal inflammation may be linked to 

mortality through systemic inflammation. These combined results point to the possibility 

of microbial translocation across an impaired intestinal barrier as a cause of clinical 

deterioration and death. Gained insight into the interplay of these risk factors for death 

informs us of severely malnourished children that are at risk of dying and highlights an 

important role for the intestine in inpatient mortality. 

Diarrhoea was one of the factors that contributed to poor clinical outcomes in hospital 

(chapter 3), which is in line with previous reports. We investigated if 1) the rehabilitation 

diets could cause osmotic diarrhoea and if 2) persistent or novel intestinal pathogens 

could explain diarrhoea during hospital admission.

Carbohydrate malabsorption is prevalent in severe malnutrition. Nevertheless, the 

provided diets during hospitalization (F-75, F-100 and RUTF) contain a large amount of  

carbohydrates. In chapter 2, we tested the hypothesis that the carbohydrate content of 

these rehabilitation diets exceeds the intestinal carbohydrate absorptive capacity leading 

to osmotic diarrhoea. We did not detect differences in diarrhoea when comparing 

transition phase diets with different carbohydrate content, but acidic stool was present 

during hospital admission in all groups suggesting carbohydrate malabsorption. The 

findings emphasize that we are unaware of the absorptive capacity of the malnourished 

intestine and to what extent the intestinal condition and absorptive capacity improve 

during inpatient treatment.  

Next, we aimed to improve our understanding of the contribution of intestinal pathogens 

to diarrhoea in severely malnourished children during hospitalization. In chapter 4, we 
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reported that many intestinal pathogens were cleared while the children received broad-

spectrum antibiotics, but the decrease in detected pathogens did not lead to a reduction 

in diarrhoea prevalence during admission. Notably, 55% of the children still harboured 

at least one pathogen before being discharged back to the community. The pathogens 

Giardia lamblia and Shigella spp. were most likely to persist. The continuance of Giardia 

lamblia could indicate suboptimal use of antiparasitic drugs (e.g. metronidazole) that 

are currently only prescribed when the malnourished child has persistent or worsening 

diarrhoea. It is important to realize that the persistence of pathogens can lead to an 

intestinal infection after discharge. This could contribute to the ongoing high risk 

of mortality and relapse that has been reported in children recovering from severe 

malnutrition. We further found that persistent intestinal infections may be associated 

with prolonged intestinal inflammation as demonstrated by high faecal calprotectin after 

clinical stabilization. 

The combined clinical findings (chapter 2-4) support a growing body of evidence that 

suggests an important role for the intestine in mortality in severe malnutrition. Loss 

of intestinal integrity in malnutrition enteropathy could contribute to death through 

microbial translocation leading to systemic inflammation and sepsis. Our understanding 

of mechanisms leading to disrupted intestinal epithelial integrity is limited since studying 

underlying mechanisms in severely malnourished children is challenging given the 

vulnerability of this population. Limited preclinical models have been developed to 

generate a better understanding of severe malnutrition and its pathophysiology, but 

the evaluation of intestinal changes in these models is only fragmentary (chapter 1). 

This hampers a more in depth understanding of underlying mechanisms and testing 

of potential therapeutic interventions. Thus, malnutrition models are needed that 

comprehensively characterizes intestinal changes both in structure and function.

Part II - Preclinical studies 
Chapter 5 presents a novel mouse model of malnutrition enteropathy in which 

structural and functional intestinal changes were extensively characterized.  We showed 

that feeding mice a low- protein diet (LPD) leads to features of malnutrition enteropathy 

including reduced villous height, barrier dysfunction and lactose malabsorption. 

Intestinal dysfunction in LPD-fed mice was accompanied by signs of reduced autophagy 

and increased mTORC1 activity, which was the opposite of what might be expected 

under nutrient-deficient conditions. In addition, LPD-fed mice mitochondria were 
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decreased in number and were morphologically different. We further demonstrated that 

administration of rapamycin, a mTORC1 inhibitor, to LPD-fed mice prevented a decline 

in both intestinal functions and that functional improvement coincided with decreased 

mTORC1 activity as well as improved mitochondrial homeostasis. These findings suggest 

that interventions targeting mTOR can potentially improve intestinal function in severely 

malnourished children.

In vitro models may be more suitable for a more in-depth analysis of organelle dynamics 

and the testing of potential interventions in a high-throughput manner.

In chapter 6, I developed and characterized a translational organoid model of severe 

malnutrition of the intestine. In collaboration with a fellow PhD student, this model was 

also established for the liver since both intestinal and hepatic dysfunction have negative 

impacts on the survival of severely malnourished children in hospital. We show that 

amino-acid deprivation in organoids recapitulates organ-specific manifestations of severe 

malnutrition such as hepatic steatosis and intestinal barrier dysfunction. We further 

demonstrate that functional changes were accompanied by reduced mitochondrial and 

peroxisomal proteins, which could mostly be restored by the re-supplementation of 

amino acids or pharmacological interventions with rapamycin or fenofibrate. Restoration 

of protein levels aligned with signs of improved peroxisomal fatty acid oxidation in 

hepatic organoids and increased tight junction protein claudin-3 in intestinal organoids. 

These two organoids model can be used to gain mechanistic insights and to test potential 

treatments for intestinal and hepatic dysfunction in severe malnutrition. In line with 

the malnutrition mouse model, rapamycin had beneficial effects on mitochondria and 

potentially also on intestinal barrier function. 

Part III - Future perspectives 
Chapter 7 focuses on the identified risk factors for inpatient mortality, addresses 

underlying mechanisms and emphasizes the consequences of both for intestinal 

health. Furthermore, it reviews the potential role of dysregulated mTOR, autophagy 

and mitochondrial homeostasis in malnutrition enteropathy, discusses underlying 

mechanisms and highlights the implications of dysregulation for intestinal regeneration. 

Finally, the finding from the (pre)clinical studies are translated into potential future 

therapies for severely malnourished children. One therapeutic approach could be to 

increase faecal SCFAs, as low faecal SCFAs were directly associated with death. Another 

approach could be to improve intestinal barrier function, as barrier dysfunction likely 
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plays an important part in systemic inflammation, which was directly associated with 

death. The discovered dysregulated mTORC1 and mitochondrial homeostasis in 

preclinical models serve as two important potential therapeutic targets to improve the 

intestinal barrier. 

In conclusion, the translational approach used in this thesis provides important insights 

into intestinal dysfunction in severely malnourished children. The clinical studies 

underscored that intestinal dysfunction likely persists during inpatient treatment. 

Mechanistic studies into the intestinal dysfunction in a mouse model and intestinal 

organoids revealed that dysregulation of mTOR, autophagy and mitochondria may be 

involved in malnutrition enteropathy. Connecting the models to acquire mechanistic 

insights into malnutrition enteropathy in a more efficient and targeted way will improve 

the discovery-to-intervention pipeline and could lead to novel treatments to reduce 

mortality. 
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Samenvatting
Ernstige ondervoeding bij kinderen in ontwikkelingslanden is één van de grootste 

uitdagingen in de zorg wereldwijd. Ernstige ondervoeding is een belangrijke oorzaak van 

ziekte bij en sterfte van kinderen onder de leeftijd van vijf jaar. De afgelopen jaren is 

aanzienlijke vooruitgang geboekt in de behandeling en daarmee de overlevingskansen 

van ernstig ondervoede kinderen. Echter blijven grote verschillen bestaan in overleving 

tussen ernstig ondervoede kinderen met en zonder medische complicaties. Kinderen 

met ongecompliceerde ernstige ondervoeding worden behandeld in centra buiten het 

ziekenhuis en hebben een goede prognose. Kinderen met gecompliceerde ernstige 

ondervoeding worden behandeld in het ziekenhuis. In deze laatste groep overlijden 

kinderen vaak alsnog, nadat ze zijn opgenomen en gespecialiseerde voeding en antibiotica 

toegediend krijgen volgens de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 

In Afrikaanse ziekenhuizen variëren de sterftecijfers tussen de 23 en 46%. Zelfs na ontslag 

uit het ziekenhuis is de prognose van deze kinderen slecht met sterftecijfers, die oplopen 

tot 42% in het opvolgende jaar.

Tijdens ziekenhuisopname hebben ernstig ondervoede kinderen vaak last van diarree 

en dit vergroot het risico op overlijden aanzienlijk. Studies hebben aangetoond dat 

de structuur en de functie van de darm ernstig veranderd is in ernstig ondervoede 

kinderen. Deze veranderingen in de darm worden aangeduid met de term “malnutrition 

enteropathy”. Er worden steeds meer data gepubliceerd waaruit blijkt dat de 

veranderingen in de darm waarschijnlijk blijven bestaan tijdens behandeling in het 

ziekenhuis. Dit zou één van de oorzaken kunnen zijn van de slechte behandelresultaten 

en prognose van ernstig ondervoede kinderen in het ziekenhuis. De huidige behandeling 

lijkt niet toereikend en/of geschikt te zijn voor de veranderingen in darm van deze 

ernstig zieke kinderen. Dit blijkt met name uit het optreden of voortzetten van diarree 

en de uitermate hoge sterftecijfers zowel tijdens als na ziekenhuisopname. Daarnaast 

zorgen de beperkte kennis van de darmveranderingen en het beperkte inzicht in 

de onderliggende mechanismen ervoor dat men deze kinderen niet de optimale 

behandeling kan aanbieden, hetgeen nodig is voor overleving en herstel. 

Daarom waren de doelen van dit proefschrift als volgt: 1) het bestuderen van factoren 

die mogelijk bijdragen aan diarree en andere slechte klinische uitkomsten van ernstig 

ondervoede kinderen in het ziekenhuis, en 2) het ontwikkelen en karakteriseren van 

preklinische darmmodellen voor ernstige ondervoeding, en 3) het onderzoeken van 

mechanismen die mogelijk betrokken zijn bij de verstoorde structuur en functie van de 
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darm, gebruikmakend van de preklinische modellen.

Het proefschrift bestaat uit drie delen: klinische studies, preklinische studies en 

toekomstperspectieven. In het eerste deel heb ik de invloed van verschillende factoren 

(voeding, ziekteverwekkers en ontsteking/inflammatie) op diarree en de slechte klinische 

uitkomsten tijdens ziekenhuisopname onderzocht. In het tweede deel heb ik een 

muismodel en een model met minidarmen/darm organoïden opgezet voor malnutrition 

enteropathy. Met behulp van deze modellen heb ik onderzocht of ontregeling van 

mTORC1, autofagie en mitochondriën mogelijk betrokken zijn bij de darmveranderingen 

tijdens ernstige ondervoeding. Daarnaast heb ik met deze modellen een mogelijke 

behandeling getest voor malnutrition enteropathy. Het derde deel geeft een overzicht van 

de belangrijkste bevindingen in dit proefschrift en beschrijft de toekomstperspectieven.

Deel I - Klinische studies
Ernstig ondervoede kinderen met medische complicaties lopen nog altijd een hoog 

risico om te overlijden in het ziekenhuis tijdens de behandeling. Daarom heb ik 

geprobeerd om beter inzicht te krijgen in de factoren die verbonden zijn aan deze slechte 

klinische uitkomsten. Deze kennis kan richting geven aan de ontwikkeling van nieuwe 

behandelingen en/of het verbeteren van bestaande behandelingen. 

In hoofdstuk 3 hebben wij ontdekt dat diarree, darm- en systemische inflammatie, en 

verlaagde korte-keten vetzuren in de ontlasting een duidelijk relatie hebben met sterfte 

tijdens ziekenhuisopname. Systemische inflammatie en verlaagde korte-keten vetzuren 

bleken direct geassocieerd te zijn met overlijden, terwijl diarree en darminflammatie 

waarschijnlijk verbonden zijn aan sterfte via systemische inflammatie. Deze bevindingen 

duiden erop dat een mogelijke oorzaak van klinische verslechtering en sterfte is dat 

bacteriën de minder goed functionerende darmbarrière kunnen passeren (microbiële 

translocatie). Het verbeterde inzicht in het samenspel tussen deze risicofactoren heeft 

ervoor gezorgd dat wij beter weten welke kinderen een verhoogd risico lopen om te 

overlijden. Tevens duidt dit op een belangrijke rol voor de darm in sterfte tijdens 

ziekenhuisopname.

Diarree is één van de factoren die verbonden is aan de slechte klinische uitkomsten 

in het ziekenhuis (hoofdstuk 3), hetgeen ook in andere publicaties is beschreven. Wij 

hebben onderzocht of 1) gespecialiseerde voeding als onderdeel van de behandeling kan 

leiden tot osmotische diarree, en 2) nieuwe of inadequaat behandelde ziekteverwekkers 

de diarree tijdens ziekenhuisopname kunnen verklaren. 
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Verminderde opname van koolhydraten door de darm is een bekend probleem in 

ernstig ondervoede kinderen. Desondanks bevatten de verschillende soorten voeding 

in het hervoedingsprogramma (F-75, F-100 en RUTF) grote hoeveelheden koolhydraten. 

In hoofdstuk 2 hebben wij onderzocht of de hoeveelheid koolhydraten in de voeding 

van ernstig ondervoede kinderen mogelijk groter was dan het vermogen van de darm 

om dit op te nemen, hetgeen zou leiden tot osmotische diarree. Wij vergeleken drie 

verschillende therapeutische diëten, die gebruikt worden in het hervoedingsprogramma, 

met elk een andere hoeveelheid koolhydraten. Er werd geen verschil in het voorkomen 

van diarree gevonden, maar wij hebben wel vastgesteld dat in alle groepen de zuurgraad 

van de ontlasting laag is (pH≤5.5). Dit zou kunnen wijzen op verminderde opname 

van koolhydraten. De bevindingen laten zien dat wij onvoldoende weten van het 

vermogen van de ondervoede darm om koolhydraten op te nemen. Daarnaast weten wij 

onvoldoende in welke mate de conditie en daarmee de opnamecapaciteit van de darm 

verbetert tijdens behandeling in het ziekenhuis.  

Vervolgens hebben wij onderzocht of ziekteverwekkers in de darm een belangrijke 

bijdrage leveren aan diarree in ernstig ondervoede kinderen tijdens ziekenhuisopname. 

In hoofdstuk 4 beschrijven wij dat de meeste ziekteverwekkers in de darm verdwijnen 

tijdens behandeling met breedspectrum antibiotica. Echter droeg 55% van de kinderen 

nog minstens één ziekteverwekker bij zich ten tijde van ontslag uit het ziekenhuis. De 

ziekteverwekkers Giardia lamblia en Shigella spp. zetten zich vaak voort. Het voortzetten 

van Giardia lamblia zou kunnen komen door suboptimaal gebruik van anti-parasitaire 

medicatie, die op dit moment alleen wordt voorgeschreven in geval van aanhoudende 

of toenemende diarree. Het is belangrijk om te bedenken dat de ziekteverwekkers 

die nog aanwezig zijn bij ontslag kunnen leiden tot een darminfectie. Dit zou kunnen 

bijdragen aan het hoge risico op overlijden of heropname van kinderen die herstellende 

zijn van ernstige ondervoeding. Tot slot hebben wij gevonden dat de aanwezigheid van 

ziekteverwekkers geassocieerd is met aanhoudende darminflammatie. 

De bevindingen in hoofdstuk 2-4 ondersteunen groeiend bewijs dat aantoont dat de 

darm een belangrijke rol speelt in sterfte in ernstige ondervoeding. Verminderde functie 

van de darmbarrière in malnutrition enteropathy zou kunnen bijdragen aan sterfte door 

microbiële translocatie, hetgeen leidt tot systemische inflammatie en sepsis. De kennis 

van mechanismen die de verstoorde darmbarrière veroorzaken is beperkt. Enerzijds 

vanwege de kwetsbaarheid van deze populatie en anderzijds vanwege de beperkte 

beschikbaarheid van niet-invasieve technieken om naar de darmfunctie te kijken. 

Er zijn beperkte preklinische modellen ontwikkeld om ernstige ondervoeding en de 
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pathofysiologie bij ernstig ondervoede kinderen beter te begrijpen, maar de evaluatie 

van de veranderingen in de darm in deze modellen is zeer onvolledig (hoofdstuk 1). 

Daarom is het noodzakelijk om preklinische modellen te ontwikkelen, die de structurele 

en functionele veranderingen in de darm bij ernstige ondervoeding beschrijven.

Deel II - Preklinische modellen
In hoofdstuk 5 wordt een nieuwe muismodel (in vivo) gepresenteerd voor malnutrition 

enteropathy. De veranderingen in de structuur en functie van de darm zijn uitgebreid 

geanalyseerd en beschreven. Wij hebben aangetoond dat kenmerken van malnutrition 

enteropathy gereproduceerd kunnen worden in muizen die een laag-eiwit dieet krijgen. 

Veranderingen bestaan onder andere uit een afname van villus hoogte, een afname 

van de darmbarrière functie en verminderde opname van lactose. Darmdysfunctie in 

deze ondervoede muizen ging gepaard met aanwijzingen van verminderde autofagie en 

toename van mTORC1 activiteit. Beide observaties zijn het tegenovergestelde van wat 

verwacht zou worden in deze situatie met weinig voedingstoffen. Daarnaast waren er 

minder mitochondriën in de darm van ondervoede muizen en was de morfologie van 

mitochondriën veranderd. Verder hebben wij laten zien dat toediening van rapamycin, een 

mTORC1 remmer, aan ondervoede muizen een afname in darmfunctie kan voorkomen. 

Dit gaat gepaard met afname in mTORC1 activiteit en verbetering in aantal en morfologie 

van mitochondriën. De bevindingen die in dit hoofdstuk worden gepresenteerd laten 

zien dat behandelingen gericht op mTOR de darmfunctie in ernstig ondervoede kinderen 

mogelijk zou kunnen verbeteren.

In vitro modellen zijn voor bepaalde doeleinden beter geschikt dan in vivo modellen, zoals 

voor diepgaande analyse van veranderingen in organellen. Daarnaast kunnen potentiële 

behandelingen op een efficiënte manier getest worden met behulp van in vitro modellen. 

In hoofdstuk 6 heb ik een darm organoïden model (in vitro) ontwikkeld en gekarakter-

iseerd voor ernstige ondervoeding. In samenwerking met een andere promovendus 

hebben wij dit model ook opgezet voor de lever (lever organoïden), omdat zowel darm- 

als leverdysfunctie de overleving van ernstig ondervoede kinderen in het ziekenhuis 

negatief beïnvloedt. Wij hebben laten zien dat aminozuur starvatie in darm- en lever 

organoïden leidt tot orgaan specifieke kenmerken van ernstige ondervoeding, zoals 

leververvetting en een verminderde barrièrefunctie. Verder beschrijven wij dat de 

functionele veranderingen gepaard gaan met een afname in mitochondriële en 

peroxisomale eiwitten. Dit kon grotendeels worden hersteld als aminozuren werden 
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geherintroduceerd of als de organoïden werden behandeld met rapamycin of fenofibraat. 

Het herstel van de mitochondriële en peroxisomale eiwitten ging gepaard met tekenen 

van verbeterde vetzuuroxidatie in peroxisomen in lever organoïden en toename van tight-

junction eiwit claudin-3 in darm organoïden. Deze twee organoïden modellen kunnen 

worden gebruikt om mechanistisch inzicht te verkrijgen in darm- en leverdysfunctie bij 

ernstige ondervoeding en om mogelijke behandelingen daarvoor te testen. Behandeling 

met rapamycin had, evenals in het muismodel,  een gunstig effect op mitochondriën en 

mogelijk ook op de barrièrefunctie.  

Deel III - Toekomstperspectieven
Hoofdstuk 7 gaat in op de gevonden risicofactoren voor sterfte in het ziekenhuis, 

beschrijft mogelijke onderliggende mechanismen en bespreekt de gevolgen van zowel de 

risicofactoren als de mechanismen voor de gezondheid van de darm. Daarnaast wordt 

de mogelijke betrokkenheid van verstoorde mTORC1, autofagie en mitochondriën in 

malnutrition enteropathy, potentiële onderliggende mechanismen en de gevolgen van deze 

verstoringen voor het herstel van de darm besproken. Tot slot worden de bevindingen 

van de (pre)klinische studies vertaald naar mogelijke toekomstige behandelingen voor 

darmdysfunctie bij ernstig ondervoede kinderen. Eén van die mogelijke behandelingen 

is het verhogen van de korte-keten vetzuren, omdat lage waardes hiervan direct 

gerelateerd blijken te zijn aan sterfte in ernstig ondervoede kinderen. Een andere 

aanpak zou het verbeteren van de darmbarrière kunnen zijn, omdat dit waarschijnlijk 

een belangrijk aandeel heeft in het optreden van systemische inflammatie. Systemische 

inflammatie is op zijn beurt weer verbonden met sterfte. De verstoringen in mTORC1 en 

mitochondriën in de preklinische modellen vormen twee belangrijke aangrijpingspunten 

om de barrièrefunctie te verbeteren.

Concluderend heeft de translationele aanpak in dit proefschrift tot belangrijke 

inzichten geleid op het gebied van darmdysfunctie in ernstig ondervoede kinderen. 

De klinische studies hebben laten zien dat darmdysfunctie zich waarschijnlijk voortzet 

tijdens behandeling in het ziekenhuis. Mechanistische studies in het muismodel en 

het darm organoïden model hebben laten zien dat ontregeling van mTOR, autofagie 

en mitochondriën mogelijk betrokken zijn bij malnutrition enteropathy. Door gebruik te 

maken van de drie modellen - klinische studies, muismodel en darm organoïden model 

- kan het proces van wetenschappelijk inzicht naar nieuwe behandelingen versneld 

worden, waardoor de overlevingskansen van ernstig ondervoede kinderen in het 

ziekenhuis kunnen verbeteren.
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Dankwoord

Do not go where the path may lead, 

go instead where there is no path and leave a trail 

– Ralph Waldo Emerson

When I was studying Medicine at Leiden University I could have never foreseen the impact 

of my scientific internship at Sickkids on the continuation of my studies. The potential 

impact of research in the field of severe malnutrition and the challenges in basic science 

led me to pursue this line of research. I transferred to the University of Groningen, where 

I was able to combine my master’s degree with my PhD.  I chose to follow the road less 

traveled but did not regret it for a single minute. I managed to leave a new ‘trail’ for the 

malnutrition research and a starting point for future researchers. However, I could never 

have managed to do this on my own. Thus, I would like to thank everyone who supported 

me during the last years!

First, I would like to thank my supervisors Prof. dr. B.M. Bakker and Dr. R.H.J. Bandsma. 

Beste Barbara, het is alweer 6 jaar geleden dat ik onderdeel werd van jouw onderzoeksgroep 

en de nauwe samenwerking met Robert begon. Ik vond onze samenwerking heel fijn. Ik 

waardeer je kritische blik, waarin je altijd een goede balans weet te vinden tussen streven 

naar het maximale en aangeven wanneer iets genoeg is. Ook was je betrouwbaarheid 

en hulp in de laatste fase onmisbaar voor het afronden van mijn proefschrift. Bedankt 

voor alles wat jij mij hebt geleerd, voor het vertrouwen waarmee jij mij de preklinische 
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