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Appendix I

Hoewel de gemiddelde levensverwachting stijgt, wordt de algemene gezondheid 
minder. Mensen krijgen steeds eerder welvaartsziekten zoals kanker, hart- en 
vaatziekten, diabetes type 2, longaandoeningen en depressie. Een belangrijke 
oorzaak van deze ziektes is een ongezonde leefstijl met name slechte voeding 
en te weinig beweging. Om te begrijpen waar deze ziektes vandaan komen, 
moeten we kijken naar de menselijke evolutie. Genetisch gezien lijken we nog 
heel veel op onze prehistorische voorouders, maar bewegen we nu veel minder en 
eten we voornamelijk bewerkte voeding. Ook is ons dag-nacht ritme veranderd 
door bijvoorbeeld ploegendiensten. Het verbeteren van leefstijl, door met name 
meer te gaan bewegen, minder calorieën te eten en de samenstelling van het 
voedingspatroon te veranderen, is daarom de eerste manier om welvaartsziekten 
te voorkomen. Welk voedingspatroon gevolgd moet worden voor een goede 
gezondheid is al een aantal decennia voer voor discussie. Daarnaast is het 
belangrijk om mensen te identificeren die risico lopen op het ontwikkelen van een 
welvaartsziekte. 

In dit proefschrift is daarom gekeken naar de verschillende aspecten van leefstijl op 
de preventie van welvaartsziekten. Veranderingen die gericht zijn op verbetering 
van zowel algemene lichamelijke en mentale klachten kunnen de ontwikkeling van 
welvaartsziektes mogelijk vertragen of zelfs voorkomen. Naast leefstijl zijn ook de 
darmbacteriën, ook bekend als darmmicrobiota, belangrijk voor onze gezondheid. 
Een juiste samenstelling en het goed functioneren van deze darmmicrobiota heeft 
positieve invloed op onze mentale en lichamelijke gezondheid, maar een verkeerde 
samenstelling kan ook een negatief effect hebben op gezondheid. 

In hoofdstuk 2 is bepaald in hoeverre gewichtsverlies, vermindering van 
calorie inname en verandering in koolhydraat, vet en eiwit inname, bijdragen 
aan verbetering van het metabool syndroom (een combinatie van risicofactoren 
voor hart- en vaatziekten). Door verschillende studies samen te voegen die keken 
naar de effecten van een laag-koolhydraat of laag-vet voedingspatroon, zagen wij 
dat beide voedingspatronen leidden tot gewichtsverlies en verbetering van het 
metabool syndroom. Insuline resistentie (gemeten als HOMA-IR) verbeterde met 
beide voedingspatronen, terwijl HDL-cholesterol (het goede cholesterol) alleen 
verbeterde op een laag-koolhydraat voedingspatroon. Opmerkelijk was dat calorie 
inname geen rol speelde bij de veranderingen in het metabool syndroom. Verdere 
analyse liet zien dat gewichtsverlies leidde tot een significante afname van glucose 
levels, ongeacht het voorgeschreven voedingspatroon. Een lagere daadwerkelijke 
koolhydraat en hogere daadwerkelijke vet inname aan het eind van de studie, 
ongeacht het voorgeschreven voedingspatroon, verbeterde diastolische bloeddruk 
en triglyceride levels, zonder dat gewichtsverlies hier een rol in speelde. Zowel 
gewichtsverlies als macronutriënt samenstelling hebben dus een eigen rol in het 
verbeteren van het metabool syndroom. 

Het doel van de studie in hoofdstuk 3 was om te identificeren of een zelfverkozen 
verandering van voedingspatroon kon leiden tot een verbetering van lichamelijke 
en mentale klachten in relatief gezonde mensen. Na vier weken was er een 
significante afname in lichamelijke en mentale klachten, lichaamsgewicht en 
middelomtrek, terwijl fysieke activiteit gelijk bleef. Vermindering van mentale 
klachten was geassocieerd met een toename in fysieke activiteit en verminderde 
inname van het “Bewerkte voeding” voedingspatroon. Vermindering van fysieke 
klachten was gerelateerd aan gewichtsverlies en veranderingen in voedingsinname, 
namelijk minder Bewerkte voeding, meer “Schijf van Vijf” producten, lagere calorie 
inname, lagere koolhydraat en hogere vet inname. Andere voedingsveranderingen 
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die gevonden werden, waren niet geassocieerd met verandering in klachten. Dit 
onderzoek laat zien dat een zelfverkozen verandering van voedingspatroon, met 
name minder bewerkte voeding en meer groente en fruit inname, kan leiden tot 
een significante afname van lichamelijke en mentale klachten in relatief gezonde 
deelnemers en zo mogelijk de ontwikkeling van welvaartsziekten kan vertragen.

In hoofdstuk 4 hebben we, naast de effecten van een verandering in 
voedingspatroon op algemene klachten, ook gekeken naar de darmmicrobiota. 
Bacteriële markers die vaak geassocieerd worden met gezondheid, zoals de 
Shannon diversiteitsindex en de Firmicutes/Bacteroidetes ratio, waren niet 
gerelateerd aan verandering in algemene klachten. Een lagere hoeveelheid 
Eubacterium rectale was geassocieerd met minder mentale klachten en minder 
inname van voedingsmiddelen uit het geïdentificeerde “Bewerkte voeding” 
voedingspatroon. Een toename in Ruminococcus bicirculans was ook gerelateerd 
aan een afname in mentale klachten. Een lagere inname van Bewerkte voeding 
en een toename in (verzadigd) vet waren direct en indirect gerelateerd aan 
verbetering van algemene klachten. Het veranderen van voedingspatroon heeft 
dus niet alleen directe effecten op onze algemene gezondheid maar kan ook via 
de darmmicrobiota een indirect effect hebben.

In hoofdstuk 5 is het project “Bloeizone Bakkeveen” beschreven. Hierin werden 
de leefstijlkenmerken van de “blauwe zones” toegepast in Bakkeveen. De 
blauwe zones zijn gebieden in de wereld waar de meeste 100-jarigen wonen en 
waar mensen gezond oud worden. Deze studie had als doel om eigenschappen 
van de deelnemers te identificeren en om de effecten van voorlichting over 
leefstijlkenmerken van de blauwe zones te testen. Aan het begin van het 
onderzoek hadden deelnemers gemiddeld genomen overgewicht met een te hoge 
middelomtrek, een te hoge systolische bloeddruk en een hoog vetpercentage. Na 
vier weken was er een afname van het geïdentificeerde “Westers dieet”. Echter, 
was er geen toename van het “Mediterraan” voedingspatroon of een afname van 
“Bewerkte en dierlijke producten”, terwijl een van de kenmerken van de blauwe 
zones een Mediterraan plantaardig voedingspatroon is. Er is ook geen toename in 
fysieke activiteit gevonden. Een lagere Westers dieet inname was gerelateerd aan 
een afname van mentale klachten. Deze studie laat zien dat uitleg over leefstijl 
binnen een gemeenschap in vier weken kan leiden tot een verbetering van de 
gezondheid die met name te meten is als gewichtsverlies en een afname van 
algemene mentale en fysieke klachten . 

In hoofdstuk 6 hebben we gekeken naar de effecten van ploegendienst op 
gezondheid. In deze studie zijn mannen die in ploegendienst en in dagdienst werken 
onderzocht. Het rustmetabolisme van mannen in ploegendienst was significant 
lager dan in de mannen in dagdienst, hoewel dit verschil verdween na correctie 
voor lengte of gewicht. Calorie inname, gecorrigeerd voor rustmetabolisme, was 
hoger in de ploegendienst groep (ook na correctie voor lengte of gewicht), maar 
dit leidde niet tot een hoger lichaamsgewicht. Er zijn geen factoren gevonden 
die de verschillen in calorie inname konden verklaren. Voor de verschillen in 
rustmetabolisme zijn er verschillende verklarende factoren gevonden: type werk, 
slaapkwaliteit en totale fysieke activiteit. Mannen in ploegendienst kunnen hun 
lagere rustmetabolisme verhogen met meer fysieke activiteit, echter moeten ze 
veel meer bewegen om op hetzelfde niveau te komen als mannen in dagdienst. Dit 
laat zien dat rustmetabolisme een belangrijke parameter is die wordt beïnvloed 
door werken in ploegendienst en/of de slaapproblemen die ermee geassocieerd 
worden. 

  I
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Samengevat laten deze studies zien dat een verandering in leefstijl kan leiden 
tot het langzamer ontwikkelen of zelfs het voorkomen van welvaartsziekten. 
Gewichtsverlies kan bereikt worden door verschillende voedingspatronen te 
volgen, waarbij zowel een toename van eiwit of vet inname, als een afname van 
koolhydraat of bewerkte voeding inname leidt tot gewichtsverlies. Veranderingen 
in leefstijl kunnen leiden tot een afname van algemene lichamelijke en fysieke 
klachten, met name een toename in fysieke activiteit, vermindering van consumptie 
van bewerkte voeding en een toename van groente en fruit inname. 
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Advies 
• Zowel laag-koolhydraat als laag-vet voedingspatronen kunnen leiden tot 

verbeteringen in gezondheid, maar onafhankelijk van het type voedingspatroon 
zorgen een lagere koolhydraat inname en een hogere vet en eiwit inname 
voor de beste resultaten, dit effect staat zelfs los van calorie inname.

• Een zelfgekozen verandering in voedingspatroon kan lichamelijke en mentale 
klachten verminderen en leiden tot gewichtsverlies, wat kan leiden tot 
vertraging van ontwikkeling van welvaartsziektes, voornamelijk wanneer 
bewerkte voeding wordt vermeden en er meer groente en fruit wordt gegeten. 
Thuis koken en (meer) aandacht voor wat je eet, zorgt voor meer bewustzijn 
en draagt zo bij aan een hogere kwaliteit van je voedingspatroon en zo een 
verbetering van gezondheid. 

• Onderwijs aan een gemeenschap over gezond gedrag leidt tot gewichtsverlies, 
verbetering van gezondheid en conditie. Stimuleren van gezond gedrag en 
onderwijs hierover is de eerste stap van een betere gezondheid. Herinneringen 
hieraan zijn nodig om deze verbeterde gezondheid vast te houden. 

• De samenstelling van darmmicrobiota wordt beïnvloed door je voeding. 
Het algemene publiek moet daarom voor hun bacteriën zorgen door meer 
onbewerkte producten te eten waar goede voedingstoffen voor de bacteriën 
in zitten. Dit zorgt voor betere lichamelijke en mentale gezondheid. Als we 
voor onze bacteriën zorgen, zorgen zij voor ons. 

• In ploegendienst werken is geassocieerd met een lager rustmetabolisme, 
wat lastig te verhogen is met fysieke activiteit in vergelijking met werken 
in dagdiensten. Als je in ploegendienst werkt, moet je je bewust zijn van 
deze mogelijke verlaging van rustmetabolisme en je voedingsinname hierop 
aanpassen. Blijf ook weg van bewerkte snelle happen tijdens de nachtdienst. 

  I
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Although the average life expectancy is increasing, general health is deteriorating. 
People are diagnosed with their first non-communicable diseases (NCD’s), 
like cancer, cardiovascular disease, type 2 diabetes, pulmonary disease, and 
depression increasingly younger. An important cause of NCD’s is an unhealthy 
lifestyle with malnutrition and lack of physical activity. To understand where these 
diseases come from, we have to take a look at the human evolution. Genetically 
speaking we are still very similar to our prehistoric ancestors, but nowadays we 
are less physically active and we eat mostly processed foods. Also our circadian 
rhythms have changed with the rise of irregular shift work. Improving lifestyle 
by being more physically active, consuming less calories and changing dietary 
composition is therefore the first line of approach to prevent NCD’s. Which dietary 
pattern should be followed has been food for debate for several decades. It is 
also important to identify people who are at risk of developing NCD’s. This risk 
is associated with having general psychological and somatic symptoms. Changes 
in dietary pattern aimed at improvement of those symptoms can delay or even 
prevent the development of NCD’s. Besides lifestyle the intestinal bacteria, also 
known as the gut microbiota, are important for our health. A beneficial composition 
and the proper functioning of this microbiota has positive effects on our mental 
and physical health, but dysbiosis can have a negative effect on health. In this 
thesis different aspects of lifestyle on prevention of NCD’s have been investigated.

In chapter 2 was determined to what extent either weight loss, reduction in caloric 
intake, or changes in macronutrient intake contribute to improvement in markers of 
metabolic syndrome (MetS, a cluster of cardiometabolic risk factors). By compiling 
the results of several articles, investigating the effects of low-carbohydrate (LC) 
and low-fat (LF) diets, it was shown that both diets could lead to weight loss and 
improve markers of MetS. HOMA-IR, a measure of insulin resistance improved 
in both diets, while HDL cholesterol only improved in the LC diet. Remarkably, 
changes in caloric intake did not play a primary role in altering MetS markers. 
Further analysis revealed that weight loss most efficaciously reduced fasting 
glucose levels independent from prescribed diet. Lower actual carbohydrate intake 
and higher actual fat intake at the end of the study, irrespective of prescribed diet, 
improved diastolic blood pressure and circulating triglyceride levels, without an 
effect of weight loss. Both weight loss and macronutrient composition play their 
own role in improving MetS. 

The goal of the study in chapter 3 was to identify whether self-initiated dietary 
changes could improve mental and somatic symptoms in relatively healthy 
individuals. After four weeks there was a significant reduction in mental and 
somatic symptoms, body weight, and waist circumference, whereas physical 
activity remained unchanged. Reduction in mental symptoms was correlated to 
increased physical activity and reduced intake of the “Processed foods” dietary 
pattern. Reduction in somatic symptoms was related to body weight loss and 
changes in dietary intake, less Processed foods, more Wheel of Five foods, reduced 
caloric intake, lower carbohydrate and higher fat intake. Other observed dietary 
changes were not correlated to changes in symptoms. In conclusion this research 
showed that a self-initiated dietary change can lead to a significant reduction of 
mental and somatic symptoms and could in turn slow down development of NCD’s.

In chapter 4 we have looked at the effects of a change in dietary pattern on the 
gut microbiota. Microbial markers generally associated with health, such as the 
Shannon diversity index and the Firmicutes/Bacteroidetes ratio were not found 
to be related to general symptoms. A lower amount of Eubacterium rectale was 
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associated with less psychological symptoms and less intake of the identified 
dietary pattern “Processed foods”. An increase in Ruminoccocus bicirculans was 
found correlated to reduction in psychological symptoms. Lower consumption 
of Processed foods and increased intake of (saturated) fat were found directly 
or indirectly related to improvement of general symptoms. Changes in dietary 
patterns can therefore not only influence our general health directly, but can also 
have an effect via our gut microbiota.

The project “Bloeizone Bakkeveen” is described in chapter 5. Here the lifestyle 
characteristics of the “blue zones” were implemented in Bakkeveen. This study 
aimed to identify the characteristics of the included participants and the effects of 
education on the blue zone principles. At baseline participants were overweight, 
had central obesity, systolic hypertension and a high fat percentage. At four weeks 
there was a reduction in intake of the “Western style diet” dietary pattern, however 
there was no significant increase in intake of the “Mediterranean foods” dietary 
pattern or reduction in “Processed and animal foods” dietary pattern intake, while 
one of the characteristics of the blue zones is a plant-based Mediterranean diet. 
Also no increase in physical activity was observed. Lower Western style diet intake 
was related to a decrease in psychological symptoms. This study shows that 
education on lifestyle within a community improves health of participants within 
four weeks by reducing body weight and general symptoms. 

In chapter 6 we have looked at the effects of shift work on health. In this study 
men working in irregular shifts and in regular day shifts have been examined. 
Resting metabolic rate (RMR) was significantly lower in the irregular shift than 
in the regular day shift group, however not after correcting for body weight or 
height. Caloric intake adjusted for (weight-specific or height-specific) RMR was 
higher in irregular shift workers, which was not reflected by differences in body 
weight. No factors explaining variation in caloric intake were identified. For RMR, 
however, several factors were found that explained its variance: work type, sleep 
quality, and overall physical activity. Men in irregular shift work can increase their 
RMR by increasing physical activity, however they need to be significantly more 
active than men in day shifts to reach the same level. This indicates that RMR 
may be a key parameter that is affected by shift work, and/or sleeping problems 
associated with it.

Taken together, these studies show that a change in lifestyle can lead to slower 
development or prevention of NCD’s. Weight loss can be achieved by following 
different dietary patterns, with both an increase in protein or fat intake or a 
decrease in carbohydrate or (ultra-)processed food consumption can lead to 
weight loss. Changes in lifestyle can lead to a reduction in general somatic and 
psychological symptoms, especially an increase in physical activity, decrease of 
processed food consumption and an increase in fruit and vegetable intake are 
beneficial. 

  II
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Advice for the general public
• Both low-carbohydrate and low-fat diets can result in health improvements, 

but irrespective of type of diet lower carbohydrate intake and higher fat and 
protein intake showed the best results, independent from caloric intake.

• A self-initiated dietary change can reduce somatic and psychological 
symptoms and induce weight loss, particularly when reducing consumption of 
(ultra-)processed foods and increasing consumption of fruit and vegetables. 
Home cooking and attention to diet itself, may raise awareness of one’s diet 
and improve the quality, subsequently improving general health. 

• Education of a community on healthy lifestyle behaviours can result in weight 
loss, improvement of health and fitness. Nudging of healthy behaviours 
and education should be the first step in improving health. Reminders are 
necessary to help sustain healthy behaviours.

• The gut microbiota composition is altered by dietary changes and they are 
related to somatic and psychological health. The general public should take 
care of their gut microbiota by eating more non-processed foods containing 
nutrients for their gut microbiota. If you are kind to your microbiota, they 
will be kind to you. 

• Working in irregular shifts is associated with having a lower RMR, which is 
more difficult to increase with physical activity than when working regular day 
shifts. When working in irregular shifts, be aware of this possible reduction in 
RMR and adjust dietary intake accordingly. Also refrain from eating processed 
quick foods during the night shifts.
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Dit proefschrift was niet tot stand gekomen zonder een aantal mensen die ik graag 
wil bedanken.

Allereerst Gertjan, ik ben heel erg blij om jou als mijn promotor gehad te hebben 
de afgelopen jaren. Jij hebt altijd vertrouwen in mij gehad en zonder jou had ik dit 
project nooit kunnen doen. Door jouw vakken tijdens de bachelor en master ben 
ik geïnteresseerd geraakt in voeding en neurobiologie en ook na mijn afstuderen 
heb je mij geholpen wat uiteindelijk geresulteerd heeft in dit proefschrift.  Ik heb 
in de afgelopen jaren veel van je geleerd en je enthousiasme voor het onderzoek 
werkt aanstekelijk. Het is helaas (nog) niet gelukt om een vervolgonderzoek op 
te zetten, maar wie weet wat we in de toekomst nog samen kunnen doen. We 
vinden dit onderzoek beide te mooi en te leuk om verder niks meer mee te doen, 
hopelijk kan dit ook! Dankjewel voor alles wat ik van je heb geleerd, voor je 
complimenten, enthousiasme en voor je vertrouwen.

Martina, you have been my daily supervisor for the past years and I could not 
have wished for a better one. You were always there, even when times for you 
were tough, you still went out of your way to help me. I could always count on you 
regarding work, but also regarding personal things. Thank you for all your advice, 
laughs, tips and everything else you’ve taught me over the years. Working with 
you was an absolute pleasure.

André, ook al ben je later pas bij het project betrokken, ik kon altijd bij je terecht 
voor een kritische klinische blik en stapte altijd met nieuwe energie je kantoor 
uit. Dankjewel voor al je feedback, complimenten en vrolijke energie. Vooral de 
smileys als positieve feedback werden gewaardeerd.

Esther, dankzij jou is dit project tot stand gekomen. Door jou heb ik kritischer 
leren kijken naar dingen en niet het standaard pad te volgen. Dankjewel voor deze 
kans en alles wat ik van je heb mogen leren. 

I would like to thank the assessment committee Gerjan Navis, Hanno Pijl, and 
Ad Masclee for investing their time into reading and approving my thesis, and the 
PhD examining committee for taking part in my graduation ceremony.

Het project zou nooit van de grond zijn gekomen zonder de inzet van Tom, 
Alexander, en Derek van Mymicrozoo, en Sietse van Axtion. Dankjewel voor 
jullie samenwerking.

Cristel, ik vond het leuk om met jou samen te werken aan het shift work artikel, 
al denk ik dat we voorlopig geen RMR lijntjes meer kunnen zien.

Voor wat ik persoonlijk het leukste project van dit proefschrift vond, wil ik graag 
een heel dorp bedanken, maar twee personen in het bijzonder. Dankjewel Jon en 
Annemarie dat ik met jullie mee mocht met het prachtige project in Bakkeveen. 
Hopelijk kunnen we dat ook in de toekomst voortzetten. 

Graag wil ik ook de praktijkdocenten van Vb1.08 bedanken, dankzij jullie waren 
maandagen leuk! Bij jullie voelde ik me onderdeel van het onderwijsteam. Ik heb 
veel geleerd over lesgeven, maar ook over de rest van het onderwijs. Dankjewel 
Linda, Gerda, Anita, Marije, Xavier, Anneke en Richard dat ik altijd bij jullie 
terecht kon voor advies, maar ook als ik weer eens niet wist wat ik met een 
student aan moest. Daarnaast wil ik ook Maaike en Martijn bedanken voor hun 
fijne bijdrage aan mijn onderwijsperiode en Han voor zijn advies over statistiek.

Daarnaast zijn er een aantal oud-collega’s die ik in het zonnetje wil zetten. Allereerst 
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Marjanne, het was zo fijn om iemand in Leeuwarden te hebben die wist hoe het 
was om te promoveren bij een hogeschool. Ik heb ontzettend veel van je geleerd 
in die eerste twee jaar en heb je daarna ook echt gemist. Laura, met jou gingen 
de treinreizen een stuk sneller, ook al spraken we ’s ochtends niet zoveel. De lunch 
en theemomentjes waren altijd gezellig, ook samen met Marjanne. Gelukkig zien 
we elkaar nog steeds, en laten we dat ook vooral vol blijven houden! Han jou wil 
ik ook graag bedanken voor alle koffie-bijkletsmomenten die we gehad hebben, 
de slechte grappen en verhalen en met name voor je enthousiaste inzet om het 
vervolgproject van de grond te krijgen. 

Graag wil ik ook de andere (oud-)collega’s van het ARC bedanken voor 
hun gezellige momenten. Goaitske, bij jou kon ik altijd terecht ook al was 
jouw promotieonderwerp heel anders dan het mijne. We hebben de nodige 
brainstormmomenten gehad over gras en voeding! Erica met jou kon ik altijd 
praten als er iets niet ging zoals gepland, ook nadat je teamleider was. Jeannette 
bij jou kon ik altijd terecht, jouw enthousiasme werkt aanstekelijk, als ik eetbare 
planten in mijn tuin wil, kom ik eerst bij jou langs voor advies! Daarnaast wil 
ik graag Hester, Jeroen, Amarens, Tamara, Marieke, Jesse, Lizette, Inge, 
Koos, Truus, Aize, Anouschka, Wiepk, Karolina, Marije, Tom, Luewton, 
Eric, Peter en Peter bedanken voor hun gezelligheid en feedback de afgelopen 
jaren.

Dan een heel groot dankjewel aan mijn paranimfen. Warner, jij bent er altijd om 
een praatje te maken, om je hart te luchten (of ik). Misschien is het maar goed 
dat we niet bij elkaar op kantoor zaten, ik denk dat er dan veel minder gewerkt 
werd. Renate, bij jou kan ik ook altijd terecht, is het altijd gezellig, je hebt goeie 
creatieve ideeën (waar dan ook over) en ik kan altijd met je lachen. Dankjewel dat 
jullie mijn paranimfen willen zijn.

Thank you to my 3rd floor people Maria, Suzanne, Iris, Tim, Sjoerd, Yifan, 
Laura, Lauren, Renske, Frank, Aurelia, Maarten, Jiaoyue and Minqi for all 
the lunches, coffee breaks and Masterettes, it’s been fun!  

Thank you Giorgio and Steffen as fellow Gertjan-PhD’s for your advice and 
coffee-talks. It’s been a lot more quiet since you’ve left. Giorgio, prendiamo un 
aperitivo a Utrecht!

Er zijn meerdere bachelor en masterstudenten die hebben bijgedragen aan de 
projecten in dit proefschrift, hiervan wil ik in het bijzonder Sigrit, Channah, 
Lieke, Amber, Marit en Esmee bedanken voor hun inzet. 

Laurens, met jou ben ik parallel door het PhD traject gelopen met alle ups en 
downs die daarbij horen. Onze sauna-dagjes had ik voor geen goud willen (en 
kunnen) missen. Dankjewel (ook aan je pa) voor alles wat ik jouw kant op mocht 
gooien (inclusief de Anouk-dag). Aangezien jij een week na mij je proefschrift 
verdedigt, gaan we ook de volgende stap samen in!

Fiana, dankjewel dat je mijn twee-deuren-verder-wonende-huisgenoot bent  
geworden. Jij bent mijn klankbord voor alles wat in niet-wetenschappelijke 
taal de deur uit gaat en ik had je advies en vragen over alles wat ik doe niet 
kunnen missen. Ondertussen hebben we ook onze kook en wandel-skills kunnen 
verbeteren en ben ik heel blij dat jij het creatieve brein achter de prachtige lay-out 
van dit boekje bent!

Dan mijn mede-atleten en trainer, zonder jullie was dit mij nooit gelukt. Ilona 
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en Linde dankjulliewel voor jullie luisterend oor. Jullie waren mijn stok achter de 
deur en zonder de trainingen was het afmaken van mijn proefschrift een nog veel 
grotere uitdaging geweest. Dankjewel ook aan Niels, Tineke, Inge, Anniek, 
Noa, Arjan, Martijn, Bouwe, Jorrit en Jan.

Martine, Jacky en Melanie, dankjewel dat ik altijd bij jullie terecht kan. We 
wonen niet meer zo dicht bij elkaar, maar ik kan altijd op jullie rekenen als ik even 
weg wil van Groningen.  

Carlijn, Sanne, An, Hagma, Lynn, Sofie en Kristien, met jullie begon mijn tijd 
in Groningen, samen bij biologie, al heb ik het uiteindelijk als enige afgemaakt. 
Dankjulliewel voor de leuke uitjes, weekendjes weg, gesprekken, adviezen en de 
sporadische schop onder m’n kont. Die is nodig geweest.

Dan papa en mama, dankzij jullie kon ik in Groningen gaan studeren, jullie 
hebben mij altijd gesteund in mijn plannen, zelfs als dat naar het buitenland 
verhuizen betekende. Ik ben jullie dankbaar voor alles, voor wat ik kan en geleerd 
heb en voor alles wat jullie voor mij gedaan hebben. Dankjewel ook aan mijn lieve 
broertjes Kai en Thijs en Hanneke en Vincent, op jullie kan ik altijd rekenen.

Marijn, zonder jou was dit laatste jaar nooit zo gelukt. Jij zorgde voor rust als ik 
weer eens stuiterend door het huis ging. Dankjewel voor je geduld en je acceptatie 
als ik weer eens te veel hooi op m’n vork had genomen. Jij krijgt mij altijd weer 
aan het lachen. Als we de lockdowns en het afronden van een proefschrift samen 
doorkomen, kunnen we de rest ook aan. Op naar het volgende avontuur samen!
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I was born on 11 February 1992 in Breda, The Netherlands, but grew up in 
Dronten, where is finished my secondary school (VWO) at the Almere College 
in 2010. I obtained my bachelor’s degree in Life, Science & Technology from the 
University of Groningen in 2014, including a minor in Lund, Sweden, followed by a 
master’s degree in Biomedical Sciences in 2016. My first master research project 
I performed in the laboratory of Prof. dr. Anton Scheurink on the effect of complex 
carbohydrates on health and metabolism and the second master research project 
I performed in the laboratory of Prof. dr. Andrea Sgoifo in Parma (IT) on empathy 
after social stress in rats. After following every possible course on neurobiology 
and nutrition, and doing two research projects in animals I knew that I wanted to 
continue with research in human neurobiology and nutrition.  

Therefore I started in June 2017 with my PhD research on the effect of dietary 
changes on prevention of non-communicable diseases in the laboratory of Prof. 
dr. Gertjan van Dijk at the Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences 
(GELIFES), with Esther Nederhof (and later André van Beek) as co-promotor and 
Martina Sura-de Jong as daily supervisor. During this time I was employed by 
Van Hall Larenstein University of Applied Sciences in Leeuwarden, were I was 
teaching one day a week next to doing research. The outcomes of this research 
are presented in the current thesis. Besides that I have been active in science 
communication, by for instance participating in the National Famelab Final in 2019.

In November 2021 I started as a (post-doc) Researcher Health Care at Nivel, 
Utrecht, focussing on patient participation in the health care system. Besides that 
I want to stay active in science communication, for example by building my own 
brand and contribute to improving scientific knowledge in society.
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