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Dankwoord





De afgelopen 4 jaren zijn voorbij gevlogen en ik heb genoten van bijna elk moment. 

Veel mensen hebben meegewerkt en meegeholpen aan dit proefschrift. Ik wil 

iedereen die op wat voor manier dan ook een bijdrage heeft geleverd bedanken. Een 

aantal mensen wil ik in het bijzonder noemen.

Dr. M.A. Benninga, baas, BB, beste Marc, wat een toeval en geluk dat jij naast 

Carsten in het vliegtuig richting de ESPGHAN zat. Jullie raakten aan de praat en zo 

kwam het dat ik een paar weken later bij jou op de kamer zat om te praten over 

onderzoek. Ik voelde meteen dat ik bij jou op de juiste plek was. En dat ik een jaar 

bij ene professor Di Lorenzo in het onbekende Columbus, Ohio moest zitten, had 

ik er wel voor over. Pas later besefte ik tegen wat voor een prachtige baan ik ja 

had gezegd. Aanvankelijk vanaf de andere kant van de oceaan en later vanaf de 8e 

verdieping was jij er altijd voor de bemoedigende woorden, de nodige aansporing en 

het enthousiasme. Bedankt voor alles, ik heb veel van je geleerd en een geweldige 

tijd gehad!

Prof. C. Di Lorenzo, CLD, my American Italian boss, dear Carlo, what a wonderful 

time I had in Columbus, Ohio. Thank you for welcoming me in your department and 

making me feel at home. And as busy as you were, you never failed to look over the 

fence to check on how I was doing. You always made time to answer my questions 

and even now you’re the first one to respond (if it takes a while, I know you’re in a 

plane or somewhere else without internet connection…) I also enjoyed the time we 

spend outside the hospital and have returned to the Netherlands with many great 

memories.

Professor Heymans, hartelijk dank voor de mogelijkheid om binnen de afdeling 

Kindergeneeskunde van het EKZ te promoveren. Het snelle commentaar en de gave 

om de rode draad en het overzicht te houden, hebben er toe geleid dat dit boekje 

zo tot stand is gekomen.

Hooggeleerde heren van de promotiecommissie en weledelzeergeleerde vrouwe, 

dank voor uw bereidheid zitting te nemen in mijn promotiecommissie.
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Lieve collega’s van de poeppoli:

Wat is het bijzonder om deel uit te maken van zo’n hecht team. Het is fijn om altijd 

terecht te kunnen voor advies en een kritische, eerlijke blik. En naast de gebruikelijke 

perikelen die horen bij het doen van onderzoek, delen we nog veel meer. Dank jullie 

wel voor alle gezelligheid en ik hoop jullie in de toekomst nog vaak te zien.

Maartje, mijn voorgangster in Columbus, mede dankzij jouw enthousiaste verhalen 

over Ohio, heb ik de sprong gewaagd. En je had gelijk: ik heb er veel geleerd en een 

mooie tijd gehad. Ik bewonder je kritische kijk en onderzoeksblik en vind het leuk dat 

we binnenkort weer collega’s zijn.

Lieve Marloes, toen ik net begon, heb jij me ingewerkt op de poli en ook later kon 

ik met m’n vragen altijd bij jou terecht. Zo georganiseerd als jij ben ik helaas niet 

geworden en ik weet nog steeds niet wat voor magnetische kracht jouw bureau had 

op mijn spullen…Dank voor de gezelligheid.

Onze enige man in de groep, Michiel. Jouw aanwezigheid in het “kippenhok” deed 

het gekakel enigszins verminderen en ik vind het knap hoe je jij je staande hield 

tussen alle vrouwen. En hoe druk je het ook had, je was altijd bereid te helpen bij een 

of andere computervraag. Ik heb ook veel zin in jouw promotie binnenkort. 

Lieve Noor. Tijdens DDW in Washington zaten wij samen op een kamer. Misschien 

was het de collectie schoenen die we beiden hadden meegebracht, onze lengte of 

onze humor, maar sinds die tijd zijn we onafscheidelijk. Lief en leed hebben we met 

elkaar gedeeld en aan een blik hebben we vaak genoeg om te snappen wat de ander 

bedoelt. Ik bewonder je enthousiasme, openheid en trouw en onze vriendschap is 

mij zeer dierbaar. Het is daarom ook niet meer dan passend dat we op dezelfde dag 

gaan promoveren. Ik vind het super dat je ook nog mijn paranimf wilt zijn en verheug 

me nu al op ons feestje! 

Lieve Rosa, mijn opvolgster in Columbus. Het voelde raar en een beetje verdrietig om 

te vertrekken maar dankzij jou bleef ik uitstekend op de hoogte van al het gebeuren 

in Ohio. Nu we niet allebei meer op de poeppoli zitten, is het altijd weer gezellig 

om je te zien als jij je dagje WKZ hebt. Ben blij zo’n goede vriendin erbij te hebben 

en maak dankbaar gebruik van mijn logeersleutel en de gastvrijheid van de familie 

Burgers. Ik vind het fijn dat jij 17 februari naast me staat.

Claire, onze koningin van de spuugpoli. Met veel enthousiasme kwam jij terug uit 

Australië, vol grootse ideeën en plannen. Ik vind het mooi om te zien hoe je aan 

deze projecten werkt, met als hoogtepunten de spuugpoli website en natuurlijk onze 

eerste motiliteits skiweekend. Verder ben je een enorme bikkel en hoop ik in de 

toekomst nog vaak met je te gaan “keten”.

Last, maar certainly not least, Babe, oftewel Babette. Wat gezellig dat jij onze 

poeppoli kwam versterken en helemaal dat je mijn buurvrouw werd! Hoewel niet 
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al onze grapjes begrepen worden, vinden wij ze gelukkig wel erg leuk. Ik waardeer 

je oprechte interesse en onze gesprekken. En met jouw gedrevenheid, weet ik zeker 

dat jij straks een prachtig boekje hebt. Straks weer collega’s?

Nu mijn tijd op de poeppoli is afgelopen, komen er een hoop nieuwe mensen binnen: 

Suzanne, Marije en Rachel, heel veel succes met jullie toekomstige projecten. Ik 

wens jullie een mooie tijd op de poeppoli!

Collega’s en oud-collega’s van het Motiliteitscentrum: Sjoerd, Laurens, Wout, Breg, 

Tamira, Hanneke, Wout, Breg, Susan, Esmerij, Willemijn, René, Wouter, Sem, 

Olaf, Oana en Sophie. Ik wil jullie bedanken voor jullie gezelligheid, de GAP borrels 

en andere uitjes. Veel succes met alle opleidingen en afronden van onderzoeken.

Lieve Aaltje, we hebben wat uren afgeklets en daarvan minstens de helft van de tijd 

in een deuk gelegen. Wij zijn volgens mij nog lang niet uitgepraat en ik verheug me 

nu al op weer een gezellig etentje. Natuurlijk mag ik het duo Sjaurens niet vergeten. 

Lieve Sjoerd, jij hebt zo je eigen grapjes en theorieën. En hoewel ik je niet altijd kan 

volgen, moet ik toegeven dat het fruit soms best goed verstopt was…. Het was een 

feestje om met jou op een kamer gezeten te hebben. Succes met de muizen! En dan 

Laurens, de “opa” van de kamer. Hoe jij het die 10 uur naast Sjoerd uitgehouden 

hebt in de auto, is me nog steeds een raadsel. Succes met je onderzoek en als je nog 

een keertje bloed nodig hebt, laat je het weten hè? Ik regel wel weer iemand. 

Lieve Breg, hoewel je het de laatste tijd steeds drukker hebt, ben je altijd erg 

betrokken en geïnteresseerd. Voor jou veel succes met jouw laatste loodjes van het 

onderzoek. Wout! Het was leuk jouw buurvrouw te zijn en elke ochtend enthousiast 

begroet te worden. Hoop dat jij ook al straks een dansje kan doen. Lieve Ramona, 

wat zouden we toch zonder jou moeten doen? Niet alleen verwen je ons regelmatig 

met een heerlijke cake maar zorg jij voor de nodige knutsel kunstwerken bij elke 

promotie. 

Collega’s van de afdeling kinder maag-darm, en leverziekten: Beste Merit, Bart, 

Angelika en Thalia, onze maandelijkse researchbesprekingen zijn niet alleen altijd 

leerzaam maar ook goed om elkaar weer eens te zien. Dank voor alle hulp en geduld 

als er weer eens een colon manometrie gedaan moest worden. Lieve Faiza, Hilda, 

veel dank voor alle hulp tijdens het draaien van de poeppoli en natuurlijk voor de 

gezelligheid. Beste Joan, ben blij dat je er weer bijna helemaal bovenop bent en 

dank voor alle brieven.

Sultans, wat een prachtige congressen maken wij met elkaar mee. Wie kan er nou 

zeggen dat ze “altijd” of in een beach house of in een luxe penthouse verblijven? Ga 

deze mooie tripjes missen en hoop er nog eentje mee te maken komend jaar. 
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I would like to thank all the doctors, nurse practitioners, nurses, managers and 

secretaries from the Department of Pediatric Gastroenterology at Columbus 

Children’s Hospital of Columbus (Nationwide Children’s Hospital). I always felt very 

welcome during my stay and think of you fondly. 

Dear Hayat, thank you for your help designing the studies and your advice. I 

appreciate that you made time me for in your busy schedule. Dear Melissa, it was 

clear from the beginning that you were somewhat more familiar with the Dutch 

because of your friendship with Maartje. But it was still a big surprise to receive 

such a beautiful Sinterklaas poem on Dec 5th. Thank you for all the good times 

and I’m sure you’ll make a wonderful nurse in the near future. Barb L., I do not 

think you were grumpy at all, or at least not all the time….Thank you for teaching 

me how to do colonic manometries and helping me out with all the other studies. 

I hope you enjoy your well deserved retirement. Dear Linda, I always enjoyed our 

conversations and admire your patience and dedication to the patients. My dear 

Mary Kay, of all the wonderful people I’ve met in Columbus, you definitely hold a 

special place in my heart. Let’s stay in touch.

Dear Naru, dr Reddy, thank you for all your input and effort on the solid state 

studies. I owe you at least one beer!

Dear fellow fellows!

I still miss our office in the corner with the great view and of course your company. 

Jaya, Tom, Brendan and Molly, good luck with your careers.

Dear Kyle, we’ve come a long way since the day that I, allegedly, stole your desk. 

I’m happy that you’re back in your beloved Colorado and wish you all the best. 

(And I’m sorry that your haiku didn’t make the cut…) Dear Des, it was a pleasure to 

have you as my neighbor and I’ve enjoyed your company and the company of you 

wonderful family. Next time you come to the Netherlands you should stay a little 

longer! Roberto, I was glad you were able to come to the Netherlands to visit. 

We had fun. I don’t think I know anyone who is so positive and full of enthusiasm 

as you, my dear friend. Checo and Marcella, my dear Mexican friends, thank you 

for all the laughs and good times we had. I promise to visit soon to admire the 

new member of the Fernàndez family. Until then, I’ll follow your lives through 

Facebook. Dear Ann, my Canadian running buddy, thanks to you we experienced 

a real American bridal shower. Come and visit soon.
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My Columbus friends, Kiwa, Linda, Julia, Herma, Tiziana, Flavia, Pierluigi, 
Atsuko, Jang, Fawn, Bryan, Eleonora. Thanks to you my life in Columbus 

did not only consist of working but was also filled with dancing, good food and 

wonderful get-togethers. Although we live miles apart, I’m sure we’ll meet again 

soon, somewhere in the world. Miss you!

Al mijn lieve vrienden, vriendinnen, neefjes en nichtjes, wat fijn dat jullie er altijd 

voor me zijn. En wat ben ik blij met dat er zulke technologieën als email en 

Skype bestaan. Zo was ik in Amerika toch nog dichtbij en op de hoogte van alle 

laatste nieuwtjes in jullie leven. Laten we snel weer leuke dingen samen doen. 

Lieve Aisha, studiegenoten, jaargenoten, oud-huisgenoten en bovenal jarenlang 

vriendinnen, ook jouw “grote dag” komt er echt ooit aan en dan zul je mij vooraan 

zien zitten. Lieve Lara en Its, fijn dat ik met al m’n verhalen bij jullie terecht kan en 

we moeten misschien maar weer snel een mooie roadtrip maken. En lieve Marije, 

ik heb mooie herinneringen aan ons bezoek aan New York en ik hoop straks echt 

meer tijd te hebben om elkaar meer te zien.

Lieve Christiaan, lief broertje, ook jij begint weer aan een nieuwe fase aan je 

leven. Ben trots op je en erg benieuwd wat jouw volgende avontuur gaat worden.

Lieve papa en mama, met jullie sluit ik mijn dankwoord af. Dankzij jullie ben ik 

geworden zoals ik ben. Dank jullie wel voor jullie onvoorwaardelijke steun en liefde.

Olivia Liem, december 2009
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Begin at the beginning and go on till you come to the end: then stop.

Lewis Carroll, Alice in Wonderland
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