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Natuurlijk wil ik iedereen die heeft geholpen bij het tot stand komen van dit proefschrift, 
zowel direct maar zeker ook indirect, hartelijk bedanken!

Ten eerste Barend Middelkoop en Jan Wuister. Met jullie heb ik begin 2002 de eerste 
gesprekken gevoerd over het vitamine D-onderzoek. Zonder die start was dit proefschrift er 
nu zeker niet geweest. Barend, eerst in de rol van mijn leidinggevende, op het moment dat 
het onderzoek promotiewaardig werd in de rol van copromotor, en inmiddels in de rol van 
promotor; je bleef meedenken met alle stappen in het onderzoek. Paul Lips en Joan Boeke, 
al na een paar maanden bleek dat jullie in hetzelfde onderwerp geïnteresseerd waren, en ik 
ben blij dat we ervoor gekozen hebben gezamenlijk door te gaan. Door onze verschillende 
achtergronden is het onderzoek volgens mij alleen maar beter geworden. De werkgroep 
‘vitamine D bij niet-westerse allochtonen’ is de laatste tijd niet meer bij elkaar geweest, 
maar in het begin en tijdens de uitvoering van het onderzoek zijn alle bijdragen essentieel 
en zeer welkom geweest. Naast de al genoemden wil ik daarvoor Ilse Geerts, Christof Zwart, 
Walter Devillé, Rien Blankenstein en Jos Wielders hartelijk bedanken. De goede sfeer en 
de gedrevenheid tijdens de bijeenkomsten vroegen er eigenlijk om om vaker bij elkaar te 
komen... Lex Bouter, jouw bijdrage in de beginfase, maar later ook aan de concepten van 
artikelen, waren zeer behulpzaam in het traject. Geweldig hoe goed jij de stukken in korte tijd 
hebt weten te doorgronden en van zeer zinvolle, vriendelijke, maar ook scherpe opmerkingen 
hebt weten te voorzien.

Voor de uitvoering van de onderzoeken was de medewerking van velen nodig. Ten eerste de 
huisartspraktijken waar het prevalentie-determinantenonderzoek uitgevoerd mocht worden. 
Hierbij was er de goedkeuring én de inzet nodig van zowel de huisartsen als hun assistenten; 
gelukkig hebben we die gekregen! Gezien de complexiteit en de hoeveelheid werk ben ik Jet 
Willebrands, Nicolette Pliester, Ans Nicolaas, Marianne van der Horst, Tjarda Garlich, Tjitske 
Boon, Tijn Brinkkemper en Loekie Bosman erg dankbaar! De ‘lokale’ laboratoria van het MCH 
Westeinde, Stichting Atal, Meander Medisch Centrum en Medial waren essentieel voor een 
deel van de analyses van het bloed. Jeany Huijser en haar collega’s van het laboratorium van 
het VU medisch centrum zorgden voor de analyse van de essentiële vitamine D-concentraties 
in de sera. 

Het onderzoek onder zwangeren is geïnitieerd door Jan Wuister, maar door Irene Verhoeven 
en haar collega’s uitgevoerd. Nasra Karamali en ik konden daardoor zeer zinvolle informatie 
ophalen, analyseren en rapporteren.
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Ondertussen was ik het gehele promotietraject in dienst van de GGD Den Haag. Geertje 
Ariëns, ik ben je erg dankbaar dat je erin hebt toegestemd dat ik vanaf 2009 prioriteit mocht 
geven aan het afronden van mijn proefschrift. Er moest nog zoveel geschreven worden! 
Mary Berns, Claudia Bindraban, Irene Burger, Caroline Dekkers, Ad van Dijk, Renske Gilissen, 
Jean Paul Grund, Nasra Karamali, Betty Salverda, Joost Schudel, Paul Uitewaal en Johan van 
Veelen, mijn (oud)collega’s bij de GGD Den Haag: ik hoop dat jullie niet al te veel last van 
mijn promotietraject hebben gehad! Voor mij was het lastig om prioriteit te geven aan GGD 
projecten of vitamine D, maar ik ben jullie er dankbaar voor dat jullie op belangrijke momenten 
mee hebben willen denken over onderzoeksopzet of knelpunten, of dit nou vitamine D of 
een ander GGD-onderwerp betrof.

Kees en Willy, dankzij jullie bijdragen heb ik de opleidingen kunnen volgen die ik wilde. 
Hartelijk bedankt voor jullie gastvrijheid en enthousiasme. En Willy, al doen we er langer over 
dan over het Pelgrimspad, het Grenslandpad blijft tot Thorn op de agenda staan!

Hoewel werk en promotie een hoop tijd opslokken, is mijn vrije tijd altijd erg belangrijk 
geweest om alles te kunnen doen. Zeer dankbaar ben ik iedereen met wie ik die tijd heb 
kunnen doorbrengen, met alle wandelingen, uitjes, vakanties, bezoeken en feestjes die het 
leven zo mooi maken. In het bijzonder wil ik daarvoor Tjarda, Elke, Hester, Saskia, Simone, 
Petra, Henriëtte, Jannie, Richard, Frank, Edwin, Wim, Erik en Wouter bedanken. Richard: vanaf 
het begin gaf je mij het vertrouwen dat ik het promotietraject aan zou kunnen, geweldig dat 
je mijn paranimf wil zijn!

De meeste vrije tijd besteed ik met Oswald: mijn man, en nu ook mijn paranimf. Wat ben 
ik blij dat je achter mijn promotie staat, en mij op 24 juni ook letterlijk bij wil staan bij de 
afronding. Als alles goed gaat hebben we vanaf september een nieuw leven. Met jou heb ik 
er alle vertrouwen in dat het genieten blijft. Hartelijk bedankt en: I loue you too!!
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Irene van Barneveld – van der Meer, zoals zij nu officieel door het leven gaat, is in 1975 
geboren te Voorschoten. Na het VWO begon zij aan de opleiding Voeding en Diëtetiek aan 
de Haagse Hogeschool. Deze opleiding rondde zij in juli 1997 af met een scriptie met de titel: 
“Vitamine K, van analyse naar inname”. Vervolgens begon zij aan de opleiding Voeding en 
Gezondheid aan de Wageningen Universiteit. Deze opleiding rondde zij in januari 2000 af met 
de afstudeervakken Voedingsleer en Humane epidemiologie. Het afstudeervak Voedingsleer 
heeft geleid tot de scriptie “Comparison of the effects of dietary saturated and trans fatty 
acids on serum lipoprotein levels in healthy humans: the TransSat-study”. Het afstudeervak 
Humane epidemiologie leidde tot de scriptie “Carotenoids in adipose tissue and colorectal 
adenomas: a case-control study”. Deze studie heeft mede geresulteerd in de registratie 
Epidemioloog A. Na functies bij de GGD Zuid-Holland Noord en de GG&GD Amsterdam, werkt 
zij sinds 2002 bij de GGD Den Haag. Daar raakte zij betrokken bij het onderwerp ‘Vitamine 
D-status bij niet-westerse allochtonen’, wat het onderwerp van haar promotieonderzoek is 
geworden.




