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Het zit erop. Het was geweldig. Enkele bijzondere mensen wil ik graag danken voor hun 

bijdrage aan de totstandkoming van dit proefschrift.

Dr. M.A. Benninga, beste Marc, 

Heel lang geleden begon ik op jouw afdeling aan mijn wetenschappelijke stage. Vanaf 

het eerste moment heb je me je volste vertrouwen gegeven, me gestimuleerd om zelf 

na te denken, mijn eigen mening te geven en kritisch te zijn. Met je enthousiasme en 

gedrevenheid creëer je een werksfeer op je afdeling, die het beste in alle onderzoekers 

boven haalt, maar waarin ook tijd is om heel veel plezier te hebben. Soms lijkt jouw 

wereld van grappen aan elkaar te hangen, maar op de momenten dat het er echt toe 

deed, verbaasde je me keer op keer met je enorme kennis en je vermogen om analytisch 

en (fysio-)logisch na te denken. Bovendien stuurde je me ook nog even naar Australië. Ik 

had me geen betere co-promotor kunnen wensen en hoop dat je beseft hoeveel ik van je 

geleerd heb en hoe dankbaar ik je daarvoor ben.

Dr. T.I. Omari, dear Taher,

You taught me the essentials of both reflux and research and the amazing thing about it is 

that I never felt I was your student. Right from the beginning, I knew I could openly share 

my ideas with you. If they weren’t any good, I also knew you would verbally tear them 

apart, but never in a way that made me feel bad. If you thought, however, that the idea 

made sense, you would drop whatever you were doing and not leave the hospital before 

we reanalysed the data or wrote a draft for a new research protocol. That enthusiasm has 

been greatly inspiring and I hope we will continue to cooperate in the near and far future.

Prof. dr. H.S.A. Heymans, beste Hugo,

Hartelijk dank voor de heldere commentaren op mijn manuscript. Ik heb veel geleerd 

van de leuke discussies die daarop volgden. Deze hebben niet alleen bijgedragen aan de 

inhoud van dit proefschrift, maar ook geleid tot ideeën voor toekomstige projecten. Ik 

ben er trots op dat ik ook mijn opleiding tot kinderarts in het EKZ mag volgen.

Prof. dr. G.E.E. Boeckxstaens, beste Guy,

De motiliteitsafdeling waar ik mijn onderzoek heb uitgevoerd stond onder jouw leiding. 

Dank voor de kritische blik die je af en toe wierp op mijn projecten. Ik ben blij dat je in 

mijn promotiecommissie wil plaats nemen.

Dr. T. Wenzl, dear Tobias,

It is a great honor that you have agreed to review my thesis. The meetings we attended 

together and the time we spent with Taher reviewing tracings for days in a row, were 

great fun. Hopefully, we will be able to continue our collaboration in the future.

Dankwoord
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Overige leden van de promotiecommissie, 

Prof.dr. J.F.W.M. Bartelsman, Prof.dr. W.M.C. van Aalderen, Prof.dr. J.H. Ravesloot 

en Dr. E.E.S. Nieuwenhuis, hartelijk dank voor de bereidheid mijn proefschrift op zijn 

wetenschappelijke waarde te beoordelen.

Prof. dr. G.P. Davidson, dear Geoff,

Thank you so much for the opportunity you gave me to collaborate with Taher. My stay 

in Adelaide and especially the gastro-department was an experience I will never forget. 

The warm welcome you gave me has certainly attributed to that. Thank you also for the 

interesting discussions and your very useful comments on several manuscripts. It has been 

a great honor working with you.

Clara Loots, lieve Claire,

Vlak voor het drukken van dit proefschrift dacht ik dat ik bijna klaar was. Zonder jou 

was dat nooit gelukt en daar ben ik je zeer dankbaar voor. Maar, door jou moest ik ook 

dit stukje herschrijven. Natuurlijk neem ik je dat niet kwalijk. Heel lang heb ik me alleen 

gevoeld aan het reflux-front en dus was het geweldig toen jij terug kwam uit Australië 

en we dagelijks konden sparren. Je liet al snel zien dat je een ongekende drive hebt 

om een succes te maken van deze nieuwe onderzoekslijn en dankzij jou is de spuugpoli 

met bijpassende website een groot succes. Met een gerust hart kan ik me nu ook met 

andere dingen bezig houden zonder me zorgen te maken over het voortbestaan van het 

refluxonderzoek in het EKZ. Ik hoop (of eigenlijk: weet) dat we de komende jaren nog 

vele uren over motiliteitsproblemen zullen praten, maar daarnaast hoop ik je ook buiten 

het ziekenhuis vaak te zien om te praten over alle andere mooie dingen in het leven. Er 

staan nog wel wat uitzichten op mijn verlangenlijstje. Het belangsrijkste is misschien wel 

dat ik er heel trots op ben, dat jij naast me wil staan als ik dit proefschrift verdedig.    

Alexander Dingeldein, Lieve Lex,

In de afgelopen jaren waren er momenten dat ik echt niks op papier kreeg. Gelukkig 

was er dan de sport, en met name hardlopen met jou was een zeer effectieve remedie. 

Veel van onze vriendschap is terug te voeren op de hardlopen en hockey, maar ik zou je 

tekort doen als dat het enige was. In moeilijke tijden heb je altijd voor me klaar gestaan 

en je bent oprecht geïnteresseerd in wat mij bezig houdt. Dat waardeer ik enorm. Wie 

had gedacht dat jouw naam ooit nog eens in een wetenschappelijk boekje genoemd zou 

worden? Jij hebt het meerdere malen geprobeerd, maar wetenschap is niks voor jou. Des 

te leuker vind ik het dat ook jij mijn paranimf wilt zijn.

Lieve poep en spuugdokters, 

Rijk, Jij hebt me ooit als student onder je hoede genomen en me de eerste kneepjes van 

de wetenschap bijgebracht. Zonder jouw enthousiasme was ik wellicht heel ergens anders 

beland. Dank je wel.

Fleur, wat hebben wij vaak met z’n tweeën aan één bureau gezeten. Gezellig was het 

zeker, maar ik geloof niet dat ik sindsdien ooit nog een artikel heb geschreven waarvan zo 
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veel versies zijn gemaakt. Toen was ik student en jij promovendus, nu ben je net opnieuw 

mijn supervisor geworden. Leuk dat je in het AMC blijft. 

Wieger, hoewel ik met jou nooit echt een gezamenlijk wetenschappelijk project heb 

gehad, heb ik stiekem van je afgekeken hoe de ‘toko te runnen’. Daar ondervind ik nog 

dagelijks plezier van. Ik waardeer ook zeer de oprechte interesse die je blijft houden v oor 

mijn onderzoek en al het andere onderzoek dat op het motiliteitscentrum wordt verricht.

Maartje, wetenschap en feest, een heilige drie-eenheid. Dank voor je scherpe analyses, 

mooie ideeën, enthousiasme en vooral vriendschap. Ik denk dat wij elkaar wel tegen 

blijven komen.

Marloes, toen jij wegging op C2 heb ik echt een paar dagen moeten slikken. Niet alleen 

omdat je de laatste van de ‘oude garde’ was, maar ook omdat je vriendschap mij zeer 

waardevol was geworden. Ik was dan ook heel trots toen ik naast je stond en jij vol verve 

jouw proefschrift verdedigde.  

Noor, in de eerste plaats gefeliciteerd met je proefschrift. Je enthousiasme is 

bewonderenswaardig, je kunt met onwaarschijnlijk veel dingen tegelijk bezig zijn, 

ondertussen chaos creëren en toch het overzicht houden. Soms ben je in niets te stuiten, 

soms ben je te simpel te doorgronden en soms snap ik helemaal niks van je. Gelukkig kon 

ik dat ook gewoon tegen je zeggen. Ik ben blij dat ik zo lang jouw collega heb mogen zijn.

Olivia, ook jij hartelijk gefeliciteerd met je proefschrift. Ook met jou heb ik met veel plezier, 

lang samen gewerkt, al hield jij je wetenschappelijk met hele andere dingen bezig. Leuk 

was het zeker. Fijn ook dat, als ik mezelf hardop iets afvroeg, het antwoord binnen een 

fractie van een seconde door de kamer schalde: Google en gij zult vinden.

Rosa, dank voor de leuke gesprekken die we hebben gehad. Ik heb veel van je geleerd 

(ook al heeft het niks met poep en spuug te maken).

Babette, een beetje een vreemde (en heel gezellige) eend in de bijt ben je wel: geen poep, 

geen spuug, maar genen. Ik denk dat je in vele opzichten een aanwinst bent voor het 

motiliteitslab. Ik ben heel benieuwd naar je onderzoeksresultaten. 

Marije, wat ontzettend leuk dat je bij ons begonnen bent met onderzoek doen. Ik weet 

zeker dat het met jouw motivatie en doorzettingsvermogen een heel mooi traject wordt. 

Je weet dat ik dit onderzoek niet makkelijk los kan laten, dus ik denk heel graag mee als 

je dat wilt. Als het mag, kom ik graag kijken in Londen. 

Rachel en Suzanne, heel veel succes met jullie onderzoek de komende jaren. Ik hoop jullie 

snel een keer uitgebreider te spreken over jullie wetenschappelijke plannen. Maak er iets 

moois van!

Fransje, hoewel formeel gezien geen collega, ben je er wat mij betreft wel bij gaan horen. 

Dank je wel voor je enorme inzet tijdens je wetenschappelijke stage. Leuk dat je als 

co-auteur in mijn proefschrift staat.

Stamatiki Kritas, dear Stamie,

Thank you for your very valuable friendship. Also, thank you for everything you organized 

for me and of course for being the one and only president of the social club. One day, i’ll 

come over and visit your boutique of flavors. 

Dankwoord
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Lieve Nathalie en Dirk,

Dank voor onze geweldige samenwerking. Ik heb er zowel hier in Europa als in Australië 

enorm van genoten. Jullie zijn misschien wel de meest Australische Aussies die ik ben 

tegengekomen: veel dank voor jullie onuitputtelijke gastvrijheid en warme vriendschap. 

 

Dear Aussie colleagues, 

It was a great pleasure working with all of you. I have enjoyed my stay in Adelaide more 

than I can explain, and you are one of the reasons why.  

Michal Szczesniak, dear Michal,

Thank you for turning my esophageal function into a book cover. I think it looks great. I 

owe you one. 

Lieve collega’s en oud collega’s van het volwassen motiliteitscentrum,

Breg. Esmerij, Willemijn, Hanneke, Laurens, Olaf, Olle, Ramona, René, Wouter, Sjoerd, 

Suzan, Tamira, Wout, Aaltje, Sem, David, Sjoerd, Bram en natuurlijk alle andere Sultans 

van de volwassen MDL en chirurgie, dank voor de collegialiteit, koffie, taart en leuke 

gesprekken onder werktijd, maar vooral ook dank voor de geweldige sfeer en feesten op 

de congressen in het buitenland en dan met name natuurlijk DDW.

Lieve Merit, Bart, Angelica en Thalia,

Dank voor jullie bijdragen tijdens de wetenschappelijke en minder wetenschappelijke 

bijeenkomsten, maar vooral ook voor de zeer prettige samenwerking. Ik vind het leuk om 

nu ook met jullie in de kliniek te werken.

Marijke Roseboom, lieve Marijke,

Dank voor de hulp bij alle patiënten die wij niet schoon kregen. Ik was niet altijd even 

blij als jij me kwam vertellen dat ze in Polen niet begrepen hoe ze een bestand moesten 

opslaan, maar gelukkig kon jij het altijd met een grote lach brengen. Dat maakte het voor 

mij al minder vervelend.

Joan, Faiza en Hilda,

Dank voor de ondersteuning en gezelligheid.  

Joeri Hilte, beste Joeri, 

Een paar weken voordat ik begon aan dit boekje, zaten wij op een slee. Het gevolg is 

bekend. Ik bewonder je inzet, je positieve instelling, je overtuiging in eigen kunnen en je 

doorzettingsvermogen die je in de periode daarna hebt laten zien en nog steeds volhoudt. 

Je bent een groot voorbeeld voor velen en ik weet zeker dat jij je doelen zult bereiken.

Guido, Jap en Rens,

Wat hebben we veel lol gehad. Hoewel ik geen spijt heb van mijn beslissing om (voorlopig) 

de stad uit te gaan, zijn we elkaar sindsdien minder gaan zien. Dat vind ik jammer en ik 

hoop dan ook dat ik de komende tijd meer tijd kan maken om met jullie mooi dingen te 

doen. 
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Roel, Kees, Uri, Diederik, Louis en Joost, 

Dank voor jullie vriendschap. Over 5 jaar ben ik er weer bij.

Taher Omari, mate,

You are one of the two persons who I mention twice in this acknowledgment , earlier 

as my supervisor and here as a friend. My initial flight to Australia had to be rescheduled 

about five times, because you suddenly planned a camping trip, were off for a week to 

Sydney or just hadn’t realised that you had other plans. Of course, you wouldn’t want me 

to arrive when you were not around. The day I finally arrived in Adelaide, I was picked 

up from the airport by Nathalie (thanks Nathalie), who told me you were away for a few 

days. When I finally got to meet you, you were nothing I expected and all I had hoped for. 

You offered me a place to stay in your house, introduced me to your friends and showed 

me around Adelaide. One of the highlights of my stay in Adelaide was our camping trip to 

the Gammon’s ranges. I will have to come back for the Overland track, Cheers!

Marc Benninga, lieve ex,

Natuurlijk heb je al een plekje in dit dankwoord, maar je hoort hier ook thuis, hier tussen 

mijn vrienden die op hun persoonlijke wijze hebben bijgedragen aan de totstandkoming 

van dit proefschrift. Jij bent in de afgelopen jaren veel meer geworden dan een ex-baas. 

Nog afgezien van de leuke avonden bij jouw thuis, al dan niet als oppas, stond je altijd 

voor me klaar als mijn problemen een keer niet met reflux te maken hadden. De warme 

reactie die ik kreeg toen ik zo nodig op een slee moest gaan zitten aan de vooravond van 

mijn promotietraject, is daarvan slechts een voorbeeld.

Annemieke en Hans,

Jullie hebben in de afgelopen jaren veel dingen mogelijk gemaakt, die ik niet snel zal 

vergeten. Annemiek, ik vind het bijzonder dat je speciaal voor mijn promotie terug komt 

uit Spanje.

Dick,

Ik heb je leren kennen als een bijzonder man. Je probeert gesprekken altijd uit het 

oppervlakkige te trekken en tot de kern door te dringen. Dat levert vaak interessante en 

leuke momenten op.  

Lieve Maarten,

Dank voor de droge cynische grappen en de vrolijke noot tijdens alle avondjes in Dordt en 

elders. Sorry dat ik het soms niet kon laten om toch weer over geneeskunde te beginnen. 

Ik hoop je snel een keer op jouw nieuwe podium te zien. Ik vond het erg leuk hoe je 

gereageerd hebt op de geboorte van Jet en hoop je vaak te zien als Ome Kaas.

Dankwoord
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Lieve Died en Kim,

Dank jullie wel voor de interesse in mijn promotie, voor de gastvrijheid en de leuke 

discussies over alles in de geneeskunde. Ik wens jullie allebei heel veel succes met het 

afronden van je eigen promotie traject. 

Lieve mama en papa,

Het zal niet altijd even makkelijk zijn geweest voor jullie, maar ik heb me vanaf het moment 

dat ik op eigen benen ging staan altijd onvoorwaardelijk gesteund gevoeld. Omdat die 

steun er was, kon ik de keuzes maken die ik wilde en heb ik nu dit proefschrift afgerond. 

Jullie hebben niet de makkelijkste tijd achter de rug. Ik vind het ongelofelijk knap wat jullie 

de afgelopen tijd voor Gijs hebben gedaan. Zoals jullie weten, zijn de laatste paar weken 

voor mij om meerdere redenen heel speciaal geweest. Ik voel me heel gelukkig dat ik dat 

met jullie kan delen en ik vind het erg bijzonder om te zien dat jullie zo gelukkig zijn als 

oma en opa. 

Lieve Reinout, Olivier en Rosa,

Wat vond ik het spannend toen ik hoorde dat jullie er waren. Gelukkig bleken jullie alle 

drie heel lief en kon ik het meteen goed met jullie vinden. Inmiddels kan en wil ik jullie niet 

meer uit mijn leven weg denken. Ik hoop dat we samen nog heel veel lol zullen beleven.

Lieve Marjolijn, fijnerd, lieverd, 

Wat hebben wij het leuk! Het is zo heerlijk om bij jou helemaal mezelf te zijn. Dank je wel 

voor alles wat je gedaan (en gelaten) hebt om dit proefschrift mogelijk te maken. Ik hou 

van je.

Jet,

Lief klein meisje van me, je bent het mooiste wat er is.   
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