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Dankwoord

Dit is de afsluiting van vier bijzondere jaren, jaren met veel hoogtepunten en helaas 
ook een aantal dieptepunten. Het was een geweldige tijd, in Adelaide, Australië en in 
Nederland en dat komt vooral door de mensen om me heen. Dit is een mooi moment om 
mijn waardering en dank uit te spreken, zonder jullie was ik niet geweest waar ik nu ben. 

Professor dr. M.A. Benninga, lieve baas,
Ruim vijf jaar geleden kwam ik bij je om te vragen of je nog een leuk onderzoekje wist 
in het buitenland, want ik wilde meer van de wereld zien. Je stelde toen voor dat ik een 
jaar naar Adelaide, Australië zou gaan en daarna ‘even’ moest promoveren in Nederland. 
Zo gezegd, zo gedaan. Het vertrouwen waarmee je me binnen een paar minuten deze 
droombaan aanbood is sprekend voor de band die we hebben opgebouwd. Je hebt me 
in alles gesteund, bijgestuurd waar nodig, uitgedaagd om er alles uit te halen (vooral heel 
veel plezier) en je was er wanneer ik je nodig had. Ik hoop onze kleine en grote gesprekjes 
voort te zetten, je blijft mijn lievelingsbaas en grote voorbeeld! 

Dr. T.I. Omari, dear Taher, 
Thank you for welcoming me with open arms to your research group in Adelaide and 
teaching me not only about reflux, esophageal motility testing, research, scientific writing, 
being critical but also about the Australian culture, ‘no worries’ and guiding me trough 
the Australian outback. I have thoroughly enjoyed working with you and the team. Your 
combination of being a brilliant researcher and maintaining the capacity to think out of 
the box (and liking a beer in the pub) make you an extraordinary mentor. I’ll never forget 
the paper you returned to me, totally rewritten, with the text ‘Don’t be too disappointed 
and don’t kill me, it wasn’t too bad’. I hope we get to do much more research in the 
future because there will always be more questions than answers, and I wouldn’t mind 
coming to Adelaide for it!

Professor dr. H.S.A. Heymans, beste Hugo, 
Hartelijk dank voor je kritische commentaren en de gesprekjes die we hebben gehad in de 
afgelopen jaren. Het was leuk dat je het onderzoek steeds in een klinisch relevant kader 
plaatste en de vragen stelde waardoor patiënten echt geholpen zijn. Dat maakt je tot 
inspirerende leermeester. 

Prof. Dr. A.J.P.M. Smout, beste André, 
Wat was ik blij toen ik ruim twee jaar geleden hoorde dat jij en Arjan naar het AMC 
kwamen. Ik heb veel van je geleerd over reflux en slokdarm motiliteit, maar ook hoe 
een goed praatje te houden en dat bescheidenheid de mens siert. De manier waarop je 
kritische vragen regelmatig inluidt met de tekst ‘Ik weet het ook niet, maar…’ doen me 
altijd gniffelen. Dank dat je zitting wil nemen in de promotiecommissie. 
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Dr. A.J. Bredenoord, beste Arjan, 
Je bent een groot voorbeeld van hoe een klinische baan met onderzoek te combineren. Ik 
ben blij met je hulp en advies voor het organiseren van de consensus meeting. Je kritische 
vragen prikkelen om steeds scherp te blijven. Dank dat je in mijn promotiecommissie 
plaats wil nemen.

Overige leden van de promotiecommissie, Prof dr. W.M.C. van Aalderen, Prof. Dr. H.A 
Heij, Prof. Dr. Y. Vandenplas en Prof. Dr. F.A. Wijburg, hartelijk dank voor het beoordelen 
van dit proefschrift en het zitting nemen in mijn promotiecommissie. 

Professor dr. Geoffrey Davidson, dear Geoff, 
Thank you for welcoming me to Adelaide and in the gastro department. The way you 
solved my visa issues when I just arrived in Adelaide was exceptional. It has been a great 
honour to work with you and to get to know you. Thank you for your enthusiasm, your 
interest in my personal wellbeing, your critical comments and your inspiring personality. 

Marije Smits, lieve Marietje, 
Vanaf het moment dat we elkaar leerden kennen omdat je onderzoek bij ons kwam doen 
heb ik je bewonderd. Jij straalt zo veel levenslust uit! Het was echt een feest om met je 
samen te werken. Onze metingen op vrijdag waren vaak het hoogtepunt van mijn week 
als we weer samen op pad waren met onze manometrie toren. Je relativeringsvermogen, 
schouderklopjes, dansjes en humor hebben me door vele kleine en grotere dipjes geholpen. 
Ik heb je andere passie mogen zien in Christchurch toen jij de Zilveren Medaille haalde op 
het WK Paralympics, wat was dat waanzinnig! Ik vond het heel bijzonder dat ik erbij kon 
zijn. Ik ben trots dat jij naast me wil staan, zoals je zelf al zei ‘de enige echte para-nimf’. 

Roos Marsman, lieve Roos, 
Onze vriendschap ontstond op een van de eerste dagen van ons studentenleven ergens 
op de hei. We waren allebei een jaar in het buitenland geweest, zaten toevallig bij 
elkaar in de buurt en gingen allebei geneeskunde studeren. We kwamen ook nog in het 
zelfde werkgroepje terecht, gingen eten bij Nomads, sindsdien is de vriendschap een feit 
en lopen onze wegen verrassend gelijk. Het is leuk dat we nu ook delen dat we onze 
coschappen hebben uitgesteld om te promoveren. Onze vriendschap is zo fijn omdat 
het altijd ongedwongen relaxed en gezellig is. We kunnen het over alles hebben van 
onderzoek, tot futiele zaken, tot de belangrijke dingen van het leven. Ik ben trots dat je 
mijn paranifm bent. 

Lieve collega’s van de poep- en spuugpoli,
Dagen lang bij elkaar in ‘het hok’, dan moet je wel een aardige band opbouwen met 
elkaar… En dat hebben we gedaan! Ik had me nooit gerealiseerd dat collega’s zo belangrijk 
zijn voor het plezier in je werk. Jullie zijn waanzinnig geweest in de afgelopen jaren en ik 
ben heel blij dat ik jullie heb leren kennen, niet alleen als collega’s maar ook als vrienden. 
Lieve Michiel, Jut, jij begeleidde mijn eerste stapjes binnen het reflux onderzoek. Ik heb 
grote waardering voor je hoe je het pionierswerk heb gedaan voor onze onderzoeksgroep. 
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Je blijft een groot voorbeeld. Ik hoop dat we nog lange tijd samen onderzoek kunnen 
blijven doen en onze gesprekken over reflux aan de bar met een biertje erbij kunnen 
voortzetten (want daar zijn we goed in). 
Lieve Rachel, ik ben blij dat jij de spuugpoli nu runt want ik weet dat het in goede handen 
is. Met jouw inzet, doorzettingsvermogen en relativeren moet het wel goed komen! 
Gelukkig zit ik nog wel een tijdje in het AMC, dan kunnen we gezellig samen naar huis 
fietsen. 
Lieve Babe! Ik heb genoten van je grappen, je altijd luisterende oor en je gezelligheid! 
Hoop dat ook nog lang zo te houden. Je bent een top collega en een lief vriendinnetje 
geworden. KXSZIEJE! 
Lieve Rosa, je promoveert vlak voor mij. Leuk om de laatste fase zo samen te delen. Dank 
voor je hulp omdat jij steeds een paar weken voor liep en me kon vertellen wat ik nog niet 
geregeld had. Je boekje is hartstikke mooi geworden!
Lieve Suus, wat was het gezellig om jou te leren kennen in New Orleans tijdens DDW. Ik 
vroeg me af of je altijd zo enthousiast zou zijn en het antwoord is ‘ja’! Jammer dat we niet 
meer tijd hebben gehad om samen te keten. 
Lieve Juul, je begon bij ons toen ik nog in Australië zat, maar de verhalen kwamen wel 
door! Leuk dat je de groep versterkt met veel gezelligheid en mooi onderzoek naar 
buikpijn. 
Lieve Noor, toen ik begon nam je mij al snel onder je hoede alsof ik je kleine zusje 
was. Je hebt me veel geleerd, vertrouwen gegeven dat ik ‘het’ wel kon, en natuurlijk 
geïntroduceerd in de wereld van het keten op congressen. 
Lieve Olivia, van jou leerde ik ‘the true art of googlen’ en er tijdens de lunch tussenuit 
piepen om te golven. 
Oude ‘poepdocs’ Marloes, Maartje, Fleur en Wieger, wat een leuke mensen als voorbeeld! 
Aaltje en Karen, eindelijk heeft Marc onderzoeksverpleegkundigen aangenomen voor de 
grote studies, wat een aanwinst zijn jullie! Jammer dat we niet langer samen hebben 
gewerkt. 
Laura, Roos en Julia, dank voor jullie hulp bij de onderzoeken!

Dear gastro colleagues from the Women’s and Children’s Hospital, 
Thank you so much for making my time in Adelaide so wonderful. I felt welcome from 
the first second I was in Adelaide until the last and hopefully we’ll meet again. I’ll try to 
implement morning tea in Holland!

Beste collega’s van het volwassen motiliteitslab, Jac, Ramona en Sem, 
Jullie hulp bij alle metingen was fijn en de lunch gezellig. 

Lieve collega’s waarmee ik vooral de leuke dingen van onderzoek heb gedeeld zoals 
de vrijdagmiddag borreltjes en de congressen, Doppie, Simone, Wout, Sjoerd, Laurens, 
Renée, David, Pim, Bram, Joep, Maarten, Boudewijn, Tamira, Breg, Jarom, Thijs, Rutger, 
Teaco, Suus, Esmerij, Rogier, Koen, Thomas, Tessa, Femme, Kirsten, Emma en Froukje 
bedankt voor het keten!
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Beste Merit, Bart, Angelika, Thalia en Herbert,
We hadden niet dagelijks met elkaar te maken, maar wanneer we samenwerkten was dat 
altijd prettig en leuk. Dank voor de leermomenten over alles wat wel met de kinder MDL 
te maken had maar niet zo veel met reflux. 
Hilda en Faiza, dank voor jullie gezelligheid en hulp!

Lieve Hélène Rosenmöller, 
Zonder jou was dit boekje niet zo mooi geworden en het eindresultaat mag er zijn! In alle 
stress van de laatste loodjes waren mijn meetings met jou altijd fijne opstekers. Ik ben blij 
dat je ook een blijvende herinnering wil maken van mijn promotie. 

Lieve Nico, Eef, Lien en Nicci, 
Ik ben zo dol op jullie! We hebben de afgelopen jaren lief en leed gedeeld, eerst op de 
Swammerdam en later op de Nieuwe Zijds. Dank dat jullie in mijn leven zijn en zulke 
dierbare vriendinnetjes zijn, door dik en dun, altijd… Echt bijzonder!

Lieve maiden, Aem, Renee, Go, Roos, Ter en Marijk, 
‘Die super tien, samen één en toch apart’ blijkt een goede formule die al bijna tien jaar 
lang dit groepje eigenzinnige, leuke, krachtige vrouwen bij elkaar houdt. Ben blij met dit 
met jullie te delen, jullie zijn te gek! 

Lieve Frits, Robbie, Heleen, Veerle, Teun, Floor, Harm, Rutger en Eline, 
‘Het zijn de houten boten die het doen’ maar toch vooral de mensen die erin zitten. Wat 
hebben wij een mooie tijd gehad op de Wijde Aa, kampen draaien is voorbij maar de 
vriendschap die blijft wat mij betreft! 

Lieve Martijn, Maaike, Mark en Liselot, 
Bedankt voor alle gezelligheid, alle ‘nog-eentje-dan’ drankjes het krukje, de vriendschap! 

Dear Australian mates, 
Dear Simon and John, thank you for the great times in Gilbert Street, we were ‘not the 
dickiest’! Dear Karina, Matt, Larissa and Albert thank you for our friendship, despite the 
distance, I’m sure we’ll meet again. 

Lieve familie Backhuijs, 
Al vijf jaar lang voel ik me zo welkom en thuis bij jullie! Het is altijd fijn, ongedwongen 
en gezellig met elkaar, met ruimte voor iedereen. Dank dat jullie me zo warm hebben 
opgenomen in de familie. 

Lieve familie, 
Het zijn heftige jaren geweest… In zo’n periode weet je pas echt wat je aan elkaar hebt. 
Met jullie kan ik lachen en huilen en weet altijd dat we samen sterk staan. 

proefschrift.indb   212 4-11-2011   09:10:35



D
ankw

oord

213

C
hapter 6

Lieve Teun, Frederieke, Laurien, Douwe en Carlijn, 
De avondjes in Den Haag die steevast later eindigen dan we in de planning hadden zijn 
altijd dierbaar. Jullie onvoorwaardelijke steun en interesse zijn heel belangrijk geweest in 
de afgelopen jaren. Super leuk dat Lau, Douwe en Carlijn ook naar de promotie komen, 
wat leuk om zulke grote nichtjes en een neefje te hebben! 

Lieve Dirk, Leonie, Fien, Jans en Abe, 
Bij jullie kan ik altijd terecht voor een hapje mee-eten of een kop thee, een fijn moment 
van ontspanning. Ik hecht altijd veel waarde aan jullie visie, stimulerend, genuanceerd en 
kritisch waar nodig. Jullie blijven, net als Teun en Frederieke, een groot voorbeeld. 

Lieve zusjes, lieve Anna en Jorien, 
Ik ben blij dat we weer alledrie in Amsterdam wonen, eindelijk de drie zussen weer bij 
elkaar. Nu ik wat meer tijd heb hoop ik weer veel mooie avondjes te beleven zoals die 
ene in Vesper, samen keten en praten over het leven. Lieve Anna, we hebben een andere 
manier van leven en gelukkig zijn we in de afgelopen jaren steeds meer naar elkaar toe 
gegroeid. Nu leren we van elkaar en respecteren we de keuzes die we maken. Ik vind je 
gaaf, stoer en lief en ben trots op jou en de weg die je gaat! Lieve Jorien, mijn lieve kleine 
zusje, terwijl dat steeds minder het geval is. Ik heb groot respect voor de manier waarop 
jij in het leven staat, sterk en dapper. Helaas moest je vroeg wijs en volwassen worden. 
Gelukkig heb je nu vaker de tijd om te keten en gewoon onbezorgd te genieten. Je bent 
te gek!

Lieve mama, 

Al zolang ik me kan herinneren heb je me het vertrouwen gegeven dat ik dingen kan en 

je hebt een basis gecreëerd waar vanuit ik mijn wereld kon vergroten. Als geen ander 

weet jij dat ik dat ook graag wilde doen en je gaf me die ruimte. Dank voor je liefde en 

oneindige inzet.

Lieve papa, 

Niet voor niets is dit proefschrift aan jou opgedragen. Jij hebt me gestimuleerd om 

altijd te gaan voor het beste en alles eruit te halen wat erin zit. Dat heb ik gedaan. Je 

zei altijd: ‘Je hebt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting’. Met die 

inspanningsverplichting zit het wel goed, wat had ik het resultaat graag met je gedeeld… 

Je was trots geweest…

Michiel, 

Grote liefde, ik ben zo blij met jou! In de vijf jaar dat we samen zijn hebben we laten zien 

dat we samen de wereld aankunnen, in alle omstandigheden. Laten we nog heel lang 

samen op avontuur gaan, de wereld ontdekken en genieten van alle mooie dingen die 

we tegenkomen!
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