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DANKWOORD

Het is zover, het schrijven van mijn dankwoord. Nu realiseer ik me pas echt hoeveel 
plezier en mazzel ik heb gehad de afgelopen vier jaar. Zonder steun en enthousiasme 
van veel mensen, in het bijzonder ouders en hun kinderen die meededen aan de 
studies, was dit proefschrift echt nooit tot stand gekomen. Daarvoor mijn dank en 
al weet ik dat het een ‘mission impossible’ is om iedereen te noemen, wil ik toch een 
poging wagen om een aantal persoonlijk te bedanken.

Marc Benninga, co-promotor, lieve baas B en ook wel BB (beste baas), wat een 
geluk dat jij van Maarten mijn hotmailadres kreeg en mij voor dit topproject vroeg! 
Nog steeds voel ik me vereerd bij jouw ‘poeptuig’ te horen! Niet alleen ben je er 
altijd voor ons wat betreft werk maar ook als het privé niet lekker gaat. Wat heb ik 
genoten van de ‘get-together’ maandagochtenden waar ik meestal moest overdragen 
of ik het weekend wel of niet geknipoogd had. Bedankt lieve Marc! 

Hugo Heymans, hoogleraar en promotor, beste Hugo het was altijd fijn om bij je op 
bezoek te komen met de te beoordelen hoofdstukken. Ik ben denk ik niet de eerste 
die zal zeggen dat je altijd in staat bent om de rode lijn van het proefschrift aan te 
stippen. Met nuttig commentaar kon ik weer weken aan de slag. Ik weet zeker dat 
de stukken daarom ontzettend mooi zijn geworden. Bedankt!

Jan Taminiau, kindergastroenteroloog, beste Jan. Vanaf het moment dat Marc je 
liet weten dat ik bij je grote vriend Desjeux zou gaan werken in Parijs, was je super 
enthousiast. Dat kon ik natuurlijk alleen maar waarderen. Ook na Parijs bleef je me 
helpen met bezoeken aan de Rotterdammers. Dankzij jou heb ik mooie contacten 
kunnen houden met Hugo de Jonge, Alice Bot en Huub Jorna. Dat is zeker ten goede 
gekomen aan mijn artikelen. Merci Jan!

Hugo de Jonge, hoogleraar biochemie in Rotterdam, beste Hugo. Een compleet 
nieuwe groep kwam bij je aankloppen en vanaf het eerste moment was je erg 
behulpzaam. Ook mocht ik Alice en Huub regelmatig lastigvallen met vragen. Alice 
en Huub, bedankt voor jullie onvoorwaardelijke hulp! Het is bijna zover, ons Ussing 
kamer stuk gaan we binnenkort publiceren, leuk! Hugo, bedankt en we spreken 
elkaar gauw weer. En wat een aanwinst voor het AMC dat je nu eenmaal per week 
in het leverlab werkt.

Jehan Francois Desjeux, dear professor, thanks for having me in your lab. From the 
first day you made clear to everyone that you wanted this project to succeed. A desk 
with a computer and even an analyst was there for me to teach me the techniques 
concerning the Ussing chambers. Working with rats and mice was something I 
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should have done once in my life you said. So I did, even though they scared hell out 
of me, especially the rats. Now, four years later I do agree with you that it is a good 
experience having worked with those creatures. Je vous remercie pour tout!

Leden van de promotiecommissie, hooggeleerde heren Bartelsman, Boeckxstaens, 
Büller, di Lorenzo, Kok, Nikkels en Schadé. Dank voor het zitting nemen in mijn 
promotiecommissie, tot twee keer toe!

Joep Bartelsman, altijd leuk als je onze kamer binnen kwam vallen met een leuke 
anekdote. Je liet altijd op zijn minst drie lachende vrouwen achter kamer 312. Als 
een klein kind die onder de indruk is van wat haar vader allemaal weet luisterde ik 
naar je verhalen over uitzonderlijke ziektebeelden. Jammer dat ik je niet meer mag 
meemaken als baas als ik aan mijn MDL-tijd in het AMC begin.

Guy Boeckxstaens, beste Guy, de door jou opgezette motiliteitspraatjes op 
woensdag in jouw tijd waren essentieel voor elk beginnende onderzoeker. Van 
onder anderen jou leerde ik kritisch naar presentaties te kijken en deze ook logisch 
te presenteren. Veel plezier in Leuven!

Carlo di Lorenzo, dear Carlo, thank you so much for attending. To my best 
knowledge, no Italian-American is sincerely interested in soccer when it comes to 
Vitesse or Heerenveen. But you, you were always up to date and especially when Ajax 
lost you would definitely use that against Marc. During our numerous congresses, 
we as a group were really enjoying each other’s company. Your tremendous sense of 
humour certainly played a role in the latter.

Collega’s van het volwassen motiliteitscentrum, Ramona, Sem, lieve Aaltje, 
Tamira, Hanneke, Olle, Breg, Sjoerd, Laurens, Wout, Susan, Esmerij, Willemijn, 
René, Wouter, Olaf, Oana en Sophie.
Ramona en Sem, jongens wat was het fijn om altijd op jullie hulp te kunnen 
rekenen. Vooral jij Ramona, was altijd wel bereid de ringetjes in capsules te stoppen 
en dankzij jou hebben we met z’n allen op 310 hele gezellige zelfgebakken taart 
momenten mogen meemaken!
Lieve Aaltje, het was altijd gezellig met je te kletsen over de onzinnige dingen in 
het leven. Wat kunnen wij hard lachen om echt debiele dingen. Jouw aanstekelijke 
lach zal me zeker bijblijven en terwijl ik dit schrijf krijg ik een ontzettende big smile 
on my face. Wat leuk voor je dat je nu een deel met Joy werkt en een deel met ons, 
uitdagend! 
Tamira, Tammie, niet alleen ben je een ontzettende ‘gezelligerd’ maar ook een 
slimmerd. We konden altijd leuk filosoferen over kleine details uit manuscripten of 
presentaties. We had fun! Leuk dat we in de toekomst collega’s blijven.
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Breg, ik ken werkelijk niemand met zoveel uithoudingsvermogen als jij. Je 
promotietraject verliep niet helemaal ‘lekker’ en toch bleef je er keihard aan werken. 
De thuissituatie, klein kindje en Bas die chirurg in opleiding is te Apeldoorn, 
maakte het ook niet makkelijker voor je. Je bent een lieve collega met wie ik een 
leuke tijd heb gehad. 
Sjoerd, gekke Sjoerd, je bent werkelijk de ‘uniekste persoon’ die ik ken. Jij bedenkt 
werkelijk de gekste theorieën over van alles. Zo bedacht je tijdens onze motiliteit-
skivakantie dat je wel een alcoholische myopathie zou kunnen oplopen en dronk 
daarom de hele vakantie niet?! Are you kidding? Nee, zei je. And since you know 
what you want, zal niemand je overtuigen van het tegenovergestelde. Daarom vind 
ik je ook echt de belichaming van een door mij bedachte karakter Steve Stubborn!
Laurens, Lorenzo, ons spel van elkaar afzeiken kon ik altijd wel waarderen, gek 
genoeg draaiden we allebei wel een beetje bij en gingen we zelfs naar het AMC 
fietsen en wel meer dan 90 minuten per dag! Ik zal je geweldige dooddoeners erg 
missen, heb een ‘top 3’gemaakt: alles kan kapot, wat een gedoe en het moet niet 
gekker worden!
Wout, lieve machootje. Jij kwam veel later dan de meeste van ons maar je wist al 
snel een plekje te veroveren en terecht! 
Suus, Esm en Willemijn, lieve ladies, bedankt voor de leuke GAP-borrel momenten. 
Op jullie konden we altijd rekenen als er weer een uitnodiging de deur uitging. Daar 
stonden jullie dan met jullie biertje in de hand gezellig te wezen. Vooral jij Doppie, 
kon toch wel het hardst lachen! Suus en Esm, twee jaar achter elkaar zijn we na de 
DDW een weekje in Amerika geweest in New York en een keer in Californië. Wat 
was onze road-trip toch gaaf en wat heb ik om jullie gelachen, mooi stel!
René, jij bent één van de eerste mensen die ik van Marc moest ontmoeten om 
verder het lab letterlijk en figuurlijk in te komen. Dat heb ik dan ook gedaan. Ik kon 
altijd terecht met vragen en je liet me ook vrij in mijn denken wat ik erg waardeer. 
Bedankt René.
Wouter, misschien ben jij wel de tweede persoon die ik in het lab ontmoette. Het 
was altijd gezellig als jij er was om te zien hoe jij Suus en Esm alsmaar weer aan het 
lachen kreeg. Erg mooi!
Olaf, het komt allemaal wel goed. Daar geloof jij wel in en het komt altijd wel goed 
als we jou eenmaal iets laten regelen (bestellen). Bedankt dat ik altijd bij terecht kon 
met vragen. Succes verder op het lab!
Oana en Sophie, jullie hebben elkaar echt gevonden! Het is altijd fijn jullie in het lab 
te treffen want dan is het niet alleen gezellig maar kan ik ook rekenen op instructies 
als ik weer eens iets niet kon vinden. Oana, hopelijk kan je na je promotie snel 
aan de slag als dermatoloog, ik wens je veel succes! En Sop(h)ie, ik wens je veel 
fietsmomenten met of zonder Laurens;)
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Mijn koffiemaatjes, Diederik van Wijk, Frank van den Broek, Karam Boparai, 
Marianne Grammata, Kim Sigaloff en Teaco Kuipers
Diederik, als onderzoeker kan het niet anders dan dat jij op nummer één staat als 
het gaat om hoe vaak wij koffiepauzes hebben gehad. Ik keek er altijd naar uit en 
was dan ook op tijd ;) Bedankt voor je adviezen en je luisterende oortjes! Wat cool 
dat je mijn paranimf bent!
Franky boy, François du Pantalon of gewoon Frans, lief dat je me altijd als een real 
gentleman kwam ophalen voor een koffietje. Je bleef in je gentlemanrol door steeds 
ook nog eens mijn koffie te willen betalen! Zelfs een ouderwets iemand als ik, werd 
daar wat ongemakkelijk van maar gelukkig mocht ik sporadisch trakteren.
Karam, na de UEGW Parijs hadden we elkaar als twee ‘black spots’ wel gevonden. 
Leuk dat we contact hebben gehouden. Je belde me regelmatig voor een koffietje 
terwijl je noch koffie noch thee dronk, wie doet dat nou niet? En daarom welverdiend 
special K!
Marianne, Marianoush, beste vriendin, door jou alleen kan ik wel afgeremd worden 
als ik weer eens onmogelijke dingen van plan was. Super dat je tussen de ok’s door 
even ‘n koffietje kwam doen! 
Kim, lievie, altijd geduldig om nog even op mij te wachten voordat we door het 
weiland naar huis gingen fietsen. Jij hebt talent om de dingen te herkennen die 
prioriteit hebben. Dat is mooi Kim. Dit zal zeker in je voordeel zijn nu jij ook aan 
het promoveren bent. Succes ermee!
Teaco, Dr. T. Jammer genoeg heb ik jou alleen in de laatste maanden mogen 
meemaken. Ik weet zeker dat jij een top boekje gaat produceren. Kan niet anders 
met al die brownies (brain food) bij de koffie! Zet hem op vriend!

De poeppoli dudes, uit het beste poeplab ter wereld!
Maartje van den Berg, gedurende ruim een jaar hebben wij samen met Marloes de 
poeppoli draaiende proberen te houden. Heb dan ook van jou en Marloes de fijne 
kneepjes van het managen van de poeppoli geleerd. Maartje, ben altijd blij een stuk 
van jou terug te krijgen. Jouw ongelooflijk kritische blik waardeer ik ten zeerste, dat 
weet je denk ik wel. 
Marloes Bongers, wij hebben wat langer samen gewerkt en wel naast elkaar. Ik 
ken maar weinig dokters die zo ontzettend toegewijd zijn aan het leed van hun 
patiënten. Jij gaat werkelijk ver in het helpen van jouw patiënten, wat zal jij een 
goede kinderarts worden hee. 
Michiel van Wijk, lieve geduldige Michiel. Het is ongelooflijk hoe goed jij met de 
‘kippetjes’ in de kamer kon omgaan. Je ziet wanneer wie nieuwe laarzen heeft, wie 
er naar de kapper is geweest en bent zelfs in staat advies te geven bij liefdesverdriet. 
Ook de mannenkalender met Dr McDreamy erop heb je overleefd, maar groene 
thee drinken ging jou net iets te ver. Dat begrepen wij wel. 
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Olivia Liem, Ollie, Olief, Olijfje, Liv en Liempje, zijn allemaal namen die passen bij 
een fantastisch mens als jij. Wij begonnen ongeveer tegelijkertijd en meteen klikte 
het. Behalve collega’s zijn we door de jaren heen echte vriendinnen geworden en dat 
ziet iedereen. We hebben veel lief en leed met elkaar gedeeld en hebben inmiddels 
zelfs een eigen vocabulaire voor bepaalde dingen! Tijdens werk konden wij even de 
piepers bij iemand afgeven om even een potje te gaan golfen of schaatsen, mooi hé! 
Wat zal ik deze tijd missen, maar wat vast staat is dat wij elkaar zullen blijven zien. 
Leuk dat ik je paranimf ben!
Rosa Burgers, lieve Roos, ook jou stuurde Marc naar Columbus Ohio. Daarna 
zag ik je weer in San Diego waar jij, Olivia en ik zich ontpopten tot ‘the three 
musketeers’. De kleine meisjes van de poeppoli werden we wel eens genoemd. Ik zal 
onze fietstochten echt missen, wat hebben wij gebikkeld, regen, sneeuw of wind….. 
de tocht ging gewoon door!
Claire, klara, Claar, lieve grote meid. Claire jij staat werkelijk ‘Claar’ voor iedereen, 
wat een mooie eigenschap. Ik geniet ook echt van de gesprekken die je achter mij 
aan de telefoon voert met patiënten, zo lief! Voordat je naar ‘down under’ ging 
kende ik je niet en wist niet wat ik van je moest verwachten. Nou, beter hadden we 
niet kunnen krijgen voor de refluxmensen. In je eentje zowat heb je de spuugpoli 
ook nog eens opgezet en hebt het een plek gegeven binnen de poeppoli. Ben trots 
op je Claire!
Babette, babelicious, Babe of gewoon Babs, wat heb jij snel je plek weten te 
veroveren binnen ons clubje. En dat zonder al te veel elleboog- of vuistwerk;) Jouw 
persoonlijke eigenschappen lief en ontzettend gevoel voor (grof) humor maakt dat 
ik werkelijk fan van je ben. Bedankt voor de leuke momenten samen en zet hem op 
met die genetica! You can do it!

Kinder-MDL:
Faiza, Hilda en Joan, de secretaresses, wat fijn dat jullie klaar stonden voor ons 
als het nodig was. Als nieuwe aanmeldingen zich accumuleerden kregen we altijd 
een sein en zelfs als iets eigenlijk niet voor jullie was namen jullie het wel eens van 
ons over, bedankt daarvoor. Joan, ik kon altijd bij jou terecht om samen naar het 
nog te plannen programma kijken. Je hield altijd rekening met me, ook met mijn 
vakanties. Thanks!
Bart Koot, lieve relaxte Bart, wat is het altijd prettig zaken doen met je. Niks is een 
probleem en dat is zeker een mooi motto! Succes met je promotie traject.
Merit Tabbers, moeder van één van de liefste kindjes die ik ken, Eden! Als mens 
ben je erg recht door zee, dat siert je en is prettig, zeker binnen ons kinderclubje! 
Angelika Kindermann, lieve Angelika, jou wil ik vooral bedanken voor je 
flexibiliteit. Dan was er eindelijk een endoscopieprogramma en wilde ik weer mijn 
patiënten net weer op andere tijden. Jij vond het nooit een probleem, wat werkt dat 
fijn!
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Thalia Hummel, new in the field en toch stond ook jij open voor het omgooien van 
het endoscopieprogramma. Bedankt en succes met je fellowship en promotie!
Arine Vlieger, Dr Flyer, grote voorbeeldmens. Je bent devoted als het om werk gaat 
maar het sociale leven vind je ook zeker belangrijk! Mee eens! Leuk dat we contact 
hebben gehouden.

Volwassen MDL’ers
Rogier, Koen, Simone, Anne, Wouter, Olle, Maaike, Thomas, Frederique, Lorenza, 
Roos, Renée, David Hirsch, David (a.k.a. Barrett) en Kirsten. Dank voor de 
fantastische tijden die we steeds hebben op congressen, feestjes en borrels. We 
nemen tijd voor serieuze dingen maar ook iets meer voor niet serieuze, het in het 
buitenland zijn is daarbij een mooi excuus!
Paul Fockens, nieuwe baas, ontzettend veel dank voor het vertrouwen om jullie 
toekomstige opleidingsassistent te mogen worden. Ben blij met de keuze en nog 
blijer met de plek! Top!

Kinderchirurgie
Daniël, Liedeke, Jim en Matthijs dank voor jullie hulp en enthousiasme voor het 
aanleveren van biopten voor mijn studie. 

Het leverlab, het S-gebouw.
Hier begon het allemaal voor mij in Amsterdam. Ik kwam terug uit Parijs maar had 
natuurlijk geen werkplek in het AMC. In het leverlab gelukkig wel, waarbij ik in 
een warm nest terecht kwam. Daarvoor wil ik iedereen bedanken, in het bijzonder 
Ronald Oude-Elferink en Marianne Paul.

De studenten, lieve dames van de neostudie, Fleur Moeskers, Sofie Hamers, 
Dietske Miedema en Marijke Schipperus, bedankt voor jullie flexibiliteit. Wat 
moesten jullie lachen om de foto’s die we maakte van de poepluiers! Tom, blijste 
student, nu dokter Tom. Wat was het gezellig met jou tijdens MDL-etentjes en op 
de golfbaan. Succes collega!

De designers
Ton Meulemans, beste Ton, werkelijk dankzij jou konden mijn Ussing kamer 
experimenten slagen. Jij was in staat een prachtige opstelling te ontwerpen aan de 
hand van de apparaten die we uit Parijs hadden meegenomen. Samen hebben we 
bedacht wat het beste is om de opstelling zo optimaal mogelijk te maken. Van de 
fouten van de Parijzenaars hebben wij geleerd. Het is ons gelukt, maar aan jou echt 
de eer! 
Chris Bor, beste Chris, ik kon altijd binnen komen vallen maar bel wel even van 
te voren zei je. Daarom ken ik jouw nummer nog steeds uit mijn hoofd. Met jouw 
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lay-out hebben we een fantastische Amsterdam Infant Stool Form Scale kunnen 
maken en publiceren. Ook later bij het maken van mijn boekje, kon ik ruimschoots 
op een prettige samenwerking rekenen.

Aux Parisiens
Flore Dossou
Chère Flore, grâce à toi j’ai complètement compris comment il fallait travailler avec 
les chambres d’Ussing. Je te remercie de m’avoir consacré tout ce temps,  et cela 
sans même me connaître.
Marie-Elisabeth Samson
Ma chère MEB, je te remercie pour tous les bons moments que nous avons passés 
ensemble. Nous étions les deux seules femmes à Bichat et grâce à toi, j’ai survécu à 
Bruno quand même. Merci pour toutes les fois où tu m’as invitée chez toi et Willy. 
J’espère vous voir un jour aux Pays-Bas. Je vous attends!
Aux  ami(e)s Français(es), France, Nathalie, Emma, Luis, Rodolphe, Loïc, Laure, 
Cyrille, Brice, Tek, Elisabeth, Sandra et Gounaud:.
Grâce à vous je me suis vraiment bien amusée à Paris. Tout a commencé là, dans 
le quatrième arrondissement de Paris, sur l’île St Louis et ensuite dans le troisième, 
rue St Martin, quel bonheur! Malgré mon départ, on se retrouve n’importe où et 
n’importe quand! Vous n’avez pas perdu le ‘nord’!

Mijn familie, familie Bekkali.
Allereerst wil ik pappa en mamma bedanken dat ze ons altijd erg gestimuleerd 
hebben om alleen voor het beste te gaan. Al was het niet altijd gemakkelijk, het is 
jullie gelukt, bij ons allemaal. Gaaf! Shoukraen ketieren li koulli shay-e ya habaibie!
Zien-El- Abidien, mijn oudste broer, mijn buddy. Zien, ik weet echt niet wat ik 
zonder jou in deze wereld zou kunnen. Ik houd van je. Hajar en de kids zorgen ook 
goed voor je, gelukkig!
Mijn broertjes, Nouaman en Zakaria, gekke jongens. Ook op jullie kan ik rekenen 
en zeker als jullie weten dat ik druk ben. Love you guys! Zakaria, leuk dat je mijn 
andere paranimf wilt zijn.
Mijn zusjes, Fatima, Sofia en Sarah, I utterly feel lucky being your sister! Al 
voel ik me soms veel jonger of naïever dan jullie als ik door jullie weer gewezen/ 
gecorrigeerd wordt op/voor mijn ‘clumsy me’ acties. Toch denk ik dat we een beetje 
op elkaar lijken. Love you girlies!
Jessica, liefste vriendin. Jij hoort ook een beetje bij de familie. Een van mijn 
andere zusjes. Geen persoon die ik ken is zo ontzettend verzorgend en lief voor 
de medemens, ook voor de slechte mens overigens. Je bent echt gemaakt om voor 
mensen te zorgen en dat doe je ook. Ik weet zeker dat al onze andere vrienden 
het met me eens zijn. Thanks voor het koken als ik weer druk was. Het is altijd 
smakelijk!




