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dAnKWooRd

Het PKU-COBESO onderzoek en mijn bijbehorende aanstelling bij het Beatrix 
Kinderziekenhuis zijn mogelijk gemaakt door de volgende sponsors die ik hierbij 
hartelijk wil danken: Stichting PKU Research, de Nederlandse PKU Vereniging, met 
name dank aan de voorzitter David Abeln, Fonds NutsOhra, afdeling Metabole 
Ziekten van het Beatrix Kinderziekenhuis, Swedish Orphan Biovitrum International 
(SOBI) en Stichting Joris, met name dank aan de voorzitter Annelies Prent.

Heel belangrijk waren de patiënten met PKU en de gezonde proefpersonen 
die hebben deelgenomen aan dit onderzoek. Ik wil jullie hartelijk danken voor 
jullie deelname. Zonder jullie was het niet mogelijk om het onderzoek uit te voeren. 
Vele patiënten waren ook zeer enthousiast en gemotiveerd om mee te doen, mede 
omdat er een brede leeftijdsrange was en er dus, naar hun eigen zeggen, eindelijk 
ook werd gekeken naar de volwassenen met PKU. Het was ook fijn dat mijn 
onderzoeksresultaten met veel interesse werden ontvangen tijdens de verschillende 
Landelijke PKU dagen van de PKU vereniging. David Abeln, bedankt voor de 
uitnodigingen en voor uw ondersteuning bij het onderzoek.

De belangrijkste personen tijdens mijn PhD-traject waren Francjan van 
Spronsen en Stephan Huijbregts. Ik wil jullie heel erg bedanken voor de begeleiding 
en voor alles wat jullie rondom het onderzoek voor mij hebben gedaan. Ondanks 
dat het soms in het begin even zoeken was voor ons alle drie, ben ik heel dankbaar 
dat ik jullie als begeleider had en ik vond jullie expertise vanuit twee verschillende 
vakgebieden heel waardevol.

Francjan, bedankt voor de begeleiding in het onderzoek naar PKU en het 
verruimen van mijn kennis en blik op stofwisselingsziekten. Het was voor mij even 
wennen om bij de Metabole Ziekten te werken zonder een medische achtergrond. 
Ik werd ook in het diepe gegooid toen ik al na een paar maanden voor een groot 
publiek in Genève moest presenteren. Maar je nam de tijd om mij goed voor te 
bereiden en mij wegwijs te maken binnen de PKU wereld. Inmiddels vind ik het leuk 
om te presenteren, iets dat je altijd hebt gestimuleerd door aan te geven dat wij, PhD-
studenten, abstracts moeten indienen voor congressen. Het reizen naar congressen 
en contacten leggen met andere internationale onderzoekers was ook eerst spannend 
maar ook heel leuk en leerzaam. Ik heb hierin echt mijn weg gevonden. Ik vond het 
ook fijn dat ik altijd bij jou terecht kon als ik iets wilde bespreken en jouw hulp nodig 
had.

Stephan, je begeleidt mij al sinds mijn bachelor-onderzoek. Ik vond het 
interessant en leuk om onderzoek te doen naar executieve functies. Echter, ik was 
daarna van plan om de normale Master Orthopedagogiek te gaan doen. Totdat je 
zei dat ik moest proberen om te solliciteren voor de Researchmaster, waarvoor ik 
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mogelijk geschikt was. Ik wist het niet zeker, maar dacht er goed over na en vond 
het een mooie kans. Ik heb ingezien dat onderzoek mij inderdaad goed ligt en ik 
ben blij dat je mij toentertijd erop hebt gewezen en dat ik voor deze richting heb 
gekozen. Des te bijzonder vond ik het dat jij en Francjan mij hebben gevraagd om 
het vervolgonderzoek uit te voeren naar aanleiding van jouw PKU-onderzoek. Ik wil 
jullie heel erg bedankt voor die kans.

Verder wil ik de volgende personen bedanken voor de extra ondersteuning 
bij het onderzoek: Leo de Sonneville (Universiteit Leiden) voor de Amsterdamse 
Neuropsychologische Taken, Jaap van der Meere (Rijksuniversiteit Groningen) voor 
het samen begeleiden van de masterstudenten, Rebecca Heiner en Pim Blauuw 
van het Metabole Ziekten laboratorium (UMCG) voor de inzichten en hulp bij de 
bloedanalyses.

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek was de toestemming van en 
samenwerking met de behandeld artsen en de bijbehorende staf van de deelnemende 
ziekenhuizen: Annet Bosch en Carla Hollak van het Amsterdam Medisch Centrum, 
Estela Rubio-Gozalbo en Martijn Brouwers van Maastricht Universitair Medisch 
Centrum, Floris Hofstede van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, Maaike de Vries en 
Mirian Janssen van het Radboud Universitair Medisch Centrum, Ans van der Ploeg 
en Janneke Langendonk van het Erasmus Medisch Centrum. Bedankt voor de fijne 
samenwerking en voor de waardevolle input in het onderzoek en de manuscripten. 
Met jullie feedback heb ik de artikelen naar een hoger niveau kunnen tillen. Hopelijk 
zullen we elkaar nog treffen op congressen en ik hoop in de toekomst nogmaals met 
jullie te mogen samenwerken.

Onderdeel van het leven van een PhD-student is het samen sparren met 
collega’s, wat heel fijn is als het even niet lekker loopt met een project of met het 
schrijven van een artikel. Soms op de kamer in het kelder, tijdens de lunch, soms 
tijdens onze wekelijkse/maandelijkse metabole meetings of op congressen. Martijn 
de Groot, Karen Anjema, Nienke Volker-Touw, Danique van Vliet, Esther van Dam, 
Greet van Rijn, Wiggert van Ginkel, Vibeke Bruinenberg, Priscila Mazzola, Anouk 
Kuiper, Annemiek van Wegbergen, Serwet Demirdas: bedankt voor de gesprekken, 
voor de gezelligheid, voor het gezelschap tijdens de vele congressen. Ik keek er 
altijd naar uit om met jullie/onze researchgroep weer naar een buitenlands congres 
te gaan, waar we niet alleen hard werkten (presenteerden, onderzoekscontacten 
legden), maar ook vaak genoten van de stad/omgeving.

Aan het begin van het PKU-COBESO onderzoek was ik ervan overtuigd dat 
ik alle proefpersonen wel alleen kon onderzoeken. Echter, al snel werd duidelijk dat 
het praktisch niet mogelijk was en dat ik meer mankracht nodig had. Dankzij Jaap 
van der Meere (RUG) kreeg ik de mogelijkheid om een paar colleges te verzorgen bij 
(Klinische) Neuropsychologie. Het begon eerst bij één masterstudente Psychologie, 
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maar daarna werden het er steeds meer, niet alleen van de Rijksuniversiteit 
Groningen (afdeling Psychologie en Kindergeneeskunde, Metabole Ziekten), maar 
ook van de Universiteit Leiden (afdeling Orthopedagogiek) en van de Radboud 
Universiteit Nijmegen (Gezondheidszorgpsychologie). Ik vond het heel bijzonder 
maar vooral ook heel leuk om de studenten te begeleiden in het onderzoek. Maar nog 
belangrijker, zonder deze studenten heb ik dit onderzoek niet kunnen volbrengen: 
Marijn Witteveen, Judith Russ, Daphne von Dülmen Krumpelmann, Inge Hop, 
Rianne Jaasma, Hanneke Ran, Geertje Liemburg, Marjolein Wille, Léonie Sauselé, 
Diantha van Spronsen, Floor Kiekebos, Wiggert van Ginkel, Amanda Legemaat, 
Mirjam van Zetten, Corinna Lattmann, Kimber van Vliet. Bedankt voor jullie inzet 
en enthousiasme en jullie hulp binnen het onderzoek. Ik hoop dat jullie een leuke en 
leerzame onderzoeks-/wetenschapsstage hebben gehad. Ik ben jullie dankbaar voor 
het werk dat jullie voor mij hebben gedaan. Ik wens jullie heel veel succes met jullie 
loopbaan!

Naast de mensen met wie ik veel heb samengewerkt, zijn er natuurlijk ook mijn 
dierbaren die mij in deze periode hebben gesteund.

Lieve pap en mam, ik wil jullie heel erg bedanken voor de mogelijkheid die 
jullie mij hebben geboden om te gaan studeren. Jullie hebben mij altijd gestimuleerd 
en gesteund. Het harde werken, gedisciplineerd zijn en het doorzettingsvermogen 
heb ik van jullie gekregen en daar ben ik blij om want het heeft mij gebracht tot waar 
ik nu ben. Lieve Ricky en Rita, ook met jullie als broer en zus ben ik dankbaar. Ik 
weet dat ik altijd bij jullie terecht kan. Bedankt voor jullie steun.

Lieve vriendinnen, Tabitha, Shivanie, Nicole, Sijia, Elien, Sanne, Elaine, Thaïs, 
jullie zijn er door dik en dun. We hebben lief en leed gedeeld. Ik ben heel blij dat we 
ondanks onze drukke schema’s nog steeds tijd maken om samen te eten/drinken 
of een gezellig avondje weg te gaan. Ik waardeer en ben zeer dankbaar voor onze 
vriendschappen.

Ook wil ik alle mensen met wie ik mijn passie voor Braziliaanse Zouk deel, 
bedanken. Ik heb tijdens mijn PhD-traject veel gehad aan het dansen: het trainen 
en het optreden met het showteam, en het lesgeven aan cursisten. Dat gaf mij 
ontspanning en ik kon op die manier makkelijk even loskomen van het onderzoek. 
Het was een hele goede combinatie.

Tot slot, lieve Philip, bedankt voor jouw steun en toeverlaat, jouw geduld, 
zorgzaamheid en liefde. Het was best druk in de laatste periode van het afronden 
van mijn proefschrift en met de onderzoeken in het buitenland, maar gelukkig 
hebben we ook kunnen genieten en ontspannen tijdens de vakanties. Ik ben heel blij 
dat je naast me staat en ik kijk uit naar onze toekomst.
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CuRRICuluM VITAe

Rianne Jahja was born on June 6, 1986, in Hoorn, The Netherlands. After high 
school, she went to the University of Leiden where she completed the Research 
Master ‘Clinical Child and Adolescent Studies’ with speciality ‘Developmental 
Psychopathology in Education and Child Studies’. During her research master 
thesis, she became familiar with research into executive functioning, behaviour and 
social (cognitive) skills. She conducted assessments with healthy children as part 
of the national research project ‘Curious Minds’ (Talentkracht). After graduation in 
2010, she continued working on some projects at the department of Education and 
Child Studies in Leiden.

However, in 2011 she was asked by Prof. dr. Francjan van Spronsen and Dr. 
Stephan Huijbregts to join the research team in Groningen and to conduct the follow-
up study of Huijbregts (first assessments were in 1997-1998). She conducted the 
PKU-COBESO study between 2012 and 2015, with assisstance of many psychology 
and medical students. In these years, Rianne got acquainted with research into 
metabolic diseases. Next to the PKU-COBESO study, she also conducted the study 
into Tyrosinemia Type 1 (HT1-COBESO) which commenced in 2012. For that study 
she assessed HT1 patients in The Netherlands, Belgium, the United Kingdom and 
Chile. The HT1-COBESO study is still ongoing.

In the past years, Rianne was frequently selected for oral presentations at 
(inter)national conferences and was in some cases also invited speaker (see also next 
pages). She received two awards for the best oral presentation (in 2012 at the 4th 
European Phenylketonuria Group (EPG) symposium in Rome, Italy, and in 2016 at 
the 7th EPG symposium in Amsterdam, The Netherlands).

Next to her work into research, she has another passion, which is dancing 
Brazilian Zouk. In 2012 she was invited to follow a teacher course in Rotterdam and 
she became certified in 2013. Since then she is one of the teachers of Brazilian Zouk 
at ‘Dos Bailadores’ in Leiden, and she is also part of a show team.
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Presentations at (inter)national conferences

2011
Aug. 30 - Sept. 2, 2011: Geneva, Switserland
society for the study of Inborn errors of Metabolism (ssIeM) 2011

Oral Presentation: PKU: Evidence towards stricter treatment 0-12 years
Poster Presentation:  Phe versus Phe:Tyr ratios in predicting cognitive abilities in 

Phenylketonuria
Sept. 10, 2011: Amersfoort, The Netherlands
national day dutch PKu society (landelijke PKu dag)

Oral Presentation: Onderzoek PKU en executieve functies. Een vervolgstudie
Oct. 14-16, 2011: Warsaw, Poland
european society for Phenylketonuria and allied disorders  treated as PKu 
(esPKu)

Oral Presentation:  Phenylalanine levels and executive functioning in PKU patients: 
Absolute levels versus fluctuations as predictors

2012
Mar. 23-24, 2012: Rome, Italy
4th european Phenylketonuria Group (ePG) symposium

Oral Presentation 1:  Phenylketonuria: Evidence in favour of increased strictness in 
treatment during the first 12 years of life

Oral Presentation 2:  Phenylalanine concentrations versus Phenylalanine:Tyrosine 
ratios in predicting cognitive abilities of individuals with 
Phenylketonuria

Prize for best oral presentation 1
Apr. 17-18, 2012: Amsterdam, The Netherlands
erfelijke stofwisselingsziekten nederland (esn) congres

Oral Presentation:  PKU: Evidence in favour of increased strictness in treatment during 
the first 12 years of life

Sept. 15, 2012: Amersfoort Zoo, The Netherlands
national day dutch PKu society (landelijke PKu dag)

Oral presentation/workshop about research and executive functions

2013
Mar. 15-16, 2013: Istanbul, Turkey
5th ePG meeting

Oral Presentation:  Executive functioning and behaviour problems in adult 
Phenylketonuria patients: Preliminary results

Sept. 3-6, 2013: Barcelona, Spain
International Congress of Inborn errors of Metabolism (ICIeM) 2013

Poster Presentation:  Behaviour and social skills in adult Phenylketonuria patients: 
Preliminary results
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Sept. 14, 2013: Apeldoorn, The Netherlands
national day dutch PKu society (landelijke PKu dag)

Oral Presentation:  Onderzoek PKU, executieve functies en gedrag. Eerste resultaten
Oct. 31 - Nov. 3, 2013: Antwerp, Belgium
esPKu

Oral Presentation:  Cognitive profile Tyrosinaemia Type 1 (HT1) and PKU: Preliminary 
results regarding executive functioning and social skills

Dec. 6, 2013: Istanbul, Turkey
Middle east Metabolic Group (MeMG)

Invited Speaker: Executive functioning, behaviour and social skills in Phenylketonuria

2014
June 6-7, 2014: Zagreb, Croatia
6th ePG meeting

Invited Speaker: Brain function in children: The lower the Phe, the better the outcomes
Sept. 2-5, 2014: Innsbruck, Austria
ssIeM 2014

Poster Presentation:  Executive functioning and social information processing in 
Tyrosinemia Type 1 (HTI) and Phenylketonuria (PKU)

2015
May 8, 2015: Brussels, Belgium
Metabolics.be

Invited Speaker:  Neuropsychological development of Tyrosinaemia Type 1 (HT1) 
patients

Sept. 1-4, 2015: Lyon, France
ssIeM 2015

Invited Speaker:  Neurocognitive outcome in Tyrosinemia Type 1 (HT1) in relation to 
dietary control in the early years

Poster Presentation:  Social and social cognitive functioning in patients with early and 
continuously treated PKU: The PKU-COBESO study

2016
Sept. 10, 2016: Amersfoort, The Netherlands
national day dutch PKu society (landelijke PKu dag)

Invited Speaker: Onderzoek naar executieve functies, sociale vaardigheden en gedrag
Oct. 7-8, 2016: Amsterdam, The Netherlands
7th ePG meeting

Oral Presentation:  Social-cognitive functioning and social skills in patients with early 
treated Phenylketonuria: A PKU-COBESO study

Prize for best oral presentation
Dec. 15, 2016: Amersfoort, The Netherlands
symposium PKu: 7 jaar na introductie van Kuvan in nederland 

Invited Speaker: PKU in adults: Nothing wrong?





171

List of abbreviations

10

lIsT of ABBReVIATIons

ADHD  Attention deficit/hyperactivity disorder
ANT  Amsterdam Neuropsychological Tasks
ASR  Adult Self-Report (questionnaire)
BH4  Tetrahydrobiopterin
BRI  Behavioral Regulation Index (BRIEF scale)
BRIEF(-A)  Behavior Rating Inventory of Executive Function(–Adult) (questionnaire)
CBCL  Child Behavior Checklist (questionnaire)
EF  Executive function(ing)
FI  Feature Identification task (from the ANT)
FL  Flanker Interference task (from the ANT)
FPT  Faux-Pas Recognition Test (paper-and-pencil task)
FR  Face Recognition task (from the ANT)
GEC  Global Executive Composite (BRIEF overall score)
HPA  Hyperphenylalaninaemia
IFE  Identification of Facial Emotions task (from the ANT)
LNAA  Large neutral amino acids
MI  Metacognition Index (BRIEF scale)
PAH  Phenylalanine hydroxylase
Phe  Phenylalanine
Phe:Tyr  Phenylalanine to tyrosine ratio
PKU  Phenylketonuria
PKU-COBESO Phenylketonuria COgnition, BEhaviour, SOcial functioning study
PU  Pursuit task (from the ANT)
P&P  Paper-and-pencil task
Q  Questionnaire
RME  Reading the Mind in the Eyes Test (paper-and-pencil task)
RT  Reaction time
SAD  Sustained Attention-Dots task (from the ANT)
SCST  Social Cognitive Skills Test (paper-and-pencil task)
SSC-SR  Social Skills Checklist – Self Report (questionnaire)
SSRS  Social Skills Rating System (questionnaire)
SSV  Shifting Attentional Set-Visual task (from the ANT)
Tyr  Tyrosine
WISC-III  Wechsler Intelligence Scale for Children 3rd Edition
WAIS-III  Wechsler Adult Intelligence Scale 3rd Edition
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