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Dankwoord 
 
 Tijdens dit translationele onderzoeksproject heb ik het voorrecht gehad om 
zowel op celniveau als op dierexperimenteel niveau bezig te zijn, als ook om onderzoek 
te doen in de kliniek samen met meerdere specialismen. Ik beschouw het als een groot 
voorrecht dat ik in de keuken van deze verscheidene disciplines heb mogen werken. De 
inspiratie die het geeft om met deskundigen van verschillende expertises van gedachte 
te mogen wisselen heeft zeker bijgedragen aan het grote plezier dat ik beleefd heb aan 
het doen van onderzoek. Een dergelijk promotieonderzoek gaat niet vanzelf. Er gaat de 
nodige tijd en moeite in zitten. Gelukkig is er altijd een schare mensen geweest die me 
bij de voltooiing hebben kunnen helpen. Zonder ook maar de schijn van volledigheid te 
willen wekken wil ik een aantal mensen in het bijzonder danken. 
 Professor dr. G. Boeckxstaens: Guy, het staat al in vele dankwoorden genoteerd: 
jij waakt ervoor dat elk artikel tot in de perfectie wordt voltooid. Een man die van 
meerdere markten thuis is. Zowel klinisch als basaal, en daar zijn er maar weinigen van. 
Dit was een reden om bij jou onderzoek te doen. Je zeer scherpe en snelle analyses 
hebben me geïnspireerd en altijd verder geholpen. Veel succes met het uitbouwen van 
je lab in Leuven. Cathy, je heldere analyses en de liefde voor je familie spreken me aan. 
Ik ben blij dat jij mijn co-promotor was. Jij was er voor een luisterend oor op het juiste 
moment en je gaf een analytische blik op ons basaal wetenschappelijk onderzoek. Ons 
doel was altijd duidelijk: gedegen en betrouwbaar onderzoek. Veel succes met alles wat 
je in de toekomst ambieert. Le chemin était semé d'embûches mais l'avenir apparaît 
radieux! 
 Geachte leden, hartelijk dank voor het plaatsnemen in de promotiecommissie:  
Prof. dr. W. Bemelman en Prof. dr. M. Hollmann. De aanpak van postoperatieve ileus is 
multidisciplinair en zo hebben we dit project ook aangepakt. Bedankt voor jullie 
commentaren en adviezen uit respectievelijk de chirurgische en anesthesiologische 
hoek. Prof. dr. J. Bartelsman en Prof. dr. A. Smout, ik heb altijd kunnen genieten van 
jullie inspirerende, goed gedoseerde humoristische initiatieven en presentaties. Beste 
Roel, het was zeer prettig om met je te mogen werken. Je passie voor de nucleaire 
geneeskunde en in het bijzonder de gastroenterologie zijn een inspiratie. Jouw adviezen 
en behulpzaamheid waren van enorm belang bij het tot stand komen van meerdere 
artikelen in dit boekje. And I’d especially like to thank prof. dr. J. Kalff and prof. dr. R. 
Buijs for coming all the way from respectively Germany and Mexico to take part in my 
committee. 
 Mijn paranimfen: Maurits van Bree, opeens besloot jij ook geneeskunde te gaan 
studeren. Maar nu lopen onze wegen iets uiteen. Jij bent nu meteen in opleiding tot 
cardioloog gegaan. Promoveren wil je misschien ook nog en deze promotie leek mij voor 
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jou alvast een mooi moment om het allemaal van dichtbij te kunnen meemaken. Lea 
Costes, je bent mijn oud-kamergenoot, lotgenoot en altijd vrolijke supporter. 
Ambassadrice van de Franse keuken, en zo slim dat ik er van overtuigd ben dat ik 
inmiddels dit stukje niet meer in het Frans hoef te vertalen. Hartelijk dank voor het 
stimuleren van de perfecte sfeer op het lab en daarbuiten. 
 Wouter de Jonge en René van den Wijngaard, jullie niet aflatende enthousiasme 
en passie in het lab en bruikbare commentaren op werkbesprekingen, met in het 
achterhoofd de vertaling naar de kliniek zijn een inspiratie en werken aanstekelijk voor 
velen in de motiliteitsgroep. Jan van der Vliet: altijd een goed humeur, je humor en inzet 
maken je tot een onmisbare analist en persoon op het lab. De ongelofelijke energie 
waarmee jij alles aanpakt, kan enkel bewondering oogsten. Het hele team van het ARIA 
niets dan lof en dank voor het zo goed verzorgen van mijn muizen. Natuurlijk wil ik ook 
Jan, Manuela en het hele team van de Nucleaire Geneeskunde bedanken voor de 
ondersteuning bij de vele scans en de bereiding van de scintigrafisch gelabelde 
maaltijden voor de patiënten en voor de experimentele studies. Prof. dr. A. 
Zwinderman, Nan van Geloven en Michael Tanck wat fijn dat ik bij jullie terecht kon op 
de momenten dat de statistiek en ik er even niet meer uitkwamen. Dirk Ubbink bedankt 
voor je bijdrage aan hoofdstuk 8. 
 Het epicentrum van de MDL, het motiliteitscentrum, C2-310 en de bindende 
factor en altijd goedlachse Aaltje, op wie het dagelijks verouderingsproces dat wij als 
normale sterveling allemaal ondervinden, maar geen vat lijkt te krijgen. Laten we de 
altijd gezellige etentjes met Olivia, Noor en Laurens zeker voortzetten. Wout, Renee, 
Pim, Maarten, Froukje, Boudewijn, het was altijd de vraag op welke locatie ik zou zijn, 
maar elke dag was er weer een warm onthaal en de goede humor, waar ieder van jullie 
op zijn eigen manier op een fantastische manier aan bijdroeg. En even goede 
herinneringen bewaar ik aan jullie voorgangers te weten Hanneke, Breg en Tamira. Jullie 
hebben het perfecte klimaat gecreëerd en me ingewerkt. Ramona, Jac en Sem, het was 
altijd zeer gezellig om met jullie het anorectale functieonderzoek te doen. Ik weet zeker 
dat de anorectale poli bij jullie in goede handen is en dat jullie een toeverlaat blijven 
voor veel patiënten met deze lastige problematiek. 
 De dames en heren van de kinderpoep- en spuugpoli: Rachel, Mugi, Rosa, 
Babette, Marloes, Michiel, Daniel, Claire, Juliete en Marije onder de bezielende leiding 
van prof. dr. M. Benninga; allen bedankt voor de leuke tijd tijdens de thee en na het 
werk. Mijn collega’s in het AMC en geaffilieerd: Bram, Serge, Charlotte, Willemijn, Yark, 
Wouter, Frank, Dries, Nadine, David, Noortje, Tessa, Anne, Svend, Mark, Sophie, 
Marieke, Maaike, Kirsten, Annikki, Joep, Inge, Geert, Roos, Frederike, Lorenza, Bart, 
Simone, Karam, Marjolijn, Emma, Koen, Arjan, Teaco, Inge, Femme, Rutger en Jaap 
bedankt voor de mooie feestjes, UEGWs en DDWs en voor de leuke tijd! 
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 De arts-onderzoekers van de chirurgie: Shanna, Wietse, Jan en Malaika met 
sommige van jullie heb ik wat langer samen klinische trials gedaan, maar met ieder was 
het fijn om samen te werken en ik hoop dit in de toekomst te kunnen voortzetten. 
Tevens mijn dank aan dr. Mark van Berge Henegouwen, dr. P. Tanis, prof. dr. D. Gouma, 
prof. dr. O. Busch, chirurgie fellows, en verpleging van de gastrointestinale chirurgie en 
OK assistentes. Ondanks het grote aantal studies op jullie afdeling was de 
behulpzaamheid vanaf het begin groot. Ik dank jullie voor die goede samenwerking en 
de constructieve sfeer. 
 De hele afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten inclusief de staf wil ik bedanken 
voor een inspirerende en gezellige werksfeer. Fred, Anouk, Karina, Linda en Monique 
bedankt voor de hulp bij mijn verzoekjes. 
 Dan wandelen verder naar de laboratoria. Ten eerste de CEMM (The Center for 
Experimental and Molecular Medicine), dit is het eerste lab waar ik als student altijd met 
veel bewondering naar keek. Ik heb het altijd erg naar mijn zin gehad mede dankzij de 
goede sfeer die er heerste. Ik wil alle medewerkers van de CEMM bedanken voor jullie 
advies bij mijn experimenten. Joppe, Miriam, Akueni, Sascha, Liesbeth, Cees, Angelique, 
Marcel, Joost, Marieke, Alex, Regina, Liesbeth, Rianne en Wytske: het is altijd weer 
prettig om jullie te zien. 

Halverwege mijn promotietraject ging ik over naar het Tytgat laboratorium voor 
lever- en intestinale ziekten. Iets verder van de kliniek, en met wat dompers in het begin 
als ontdooiende vriezers met samples van 1-2 jaar werk down the drain. Desondanks 
voelde ik mij er snel thuis. Beste kamergenoten van de Tytgat suite: Ronald, Shobbit, 
Jose, Lea, Laurens, Sophie (altijd een leuk verhaal paraat) en OUAna het is nog steeds 
ongelooflijk hoe wij met zijn allen de eerste prijs bij de AMC-loop haalden. Ik hoop dat 
jullie de titel prolongeren. Sus en Esmerije, de Thelma and Louise van het lab, altijd 
fanatiek aan het pipetteren en gezellig in het lab maar ook daarbuiten. Olaf, Francesca 
en Suzanne dank voor jullie onmisbare lab support. Remco, Alon, Jarome, Jochem, 
Manon, Paula, Simon, Andy, Lucas, Jenny, Thijs, Nikè, Jochem, Vasillis, Vincent, Caroline, 
Lysbeth, Esther, Jacqueline, Will, Sigrid, Theo, Ingrid, Pieter, Gijs, Sander, Jenny, Rudi, 
Coen, Farah, Cindy, Anje, Jurgen, Ruurdtje en Brenda: ik heb met veel plezier met jullie 
gewerkt en bedankt voor de leuke Tytgat uitjes. Prof. dr. R. Oude Elferink, prof. dr. W. 
Lamers, prof. dr. H. Spits en prof. dr. G. van den Brink hartelijk dank voor de adviezen. 
Mona, bedankt voor de hulp bij het geregel rondom de promotie en Derek hartelijk dank 
voor alle ICT ondersteuning en grappen. Gerrit en Arie veel dank voor de hulp bij het 
ontwikkelen van het darm manipulator device. 
 Mike and colleagues at Glaxo Smith Kline, thank you for enabling the smooth 
cooperation with GSK during our research project involving inhibition of Syk. My dear 
colleagues in Leuven: Gianluca, Andrea, July and Martina although we were working 
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more than 100 miles apart in different laboratories, it didn’t feel like that. Thanks for the 
smooth collaboration and your contributions to this thesis. I hope you can all attend my 
thesis defense and join the party, I’ll make some space so you can stay overnight. 
 De beloften voor de toekomst; de studenten die hun wetenschappelijke stage bij 
mij deden. Shaima, Oranes, Karen, Laura, Fatima, Eva en niet te vergeten Sanne! 
Onderzoek doen in lab en kliniek is niet makkelijk en maakt de stages die jullie bij mij 
deden van een bovengemiddeld niveau, maar jullie hebben je klus kranig geklaard. Ik 
heb jullie mogen leren pipetteren op het lab, en ieder deed dat weer op zijn eigen 
manier. Zo trof ik Karen een keer dansend pipetterend achter mijn bench. Bedankt voor 
jullie hulp en inzet en veel succes met wat jullie in de toekomst willen gaan doen. 
 Beste Olle, mijn voorganger, bedankt voor je proefschrift. Als trouwste lezer van 
jouw boekje, hoop ik dat dit proefschrift voor jou ook net zo lekker leest. Leon, zonder 
succes heb ik lange tijd zitten broeden op een uitnodigend en beeldend plaatje voor de 
omslag van dit proefschrift. Toen kwam jij op een lumineus idee en hebt dit uitgewerkt 
tot dit prachtige resultaat. 
 Collega arts-assistenten en collegae in het Slotervaart ziekenhuis: het afgelopen 
jaar was het dagelijks werken met jullie een welkome afwisseling met de avonduren 
achter mijn laptop voor de afronding van mijn promotieonderzoek. Bedankt voor de 
gezellige en informele sfeer. 
 Roos, relaxed die altijd weer ontspannende roeitochtjes door de ijzige grachten 
van hartje Amsterdam. Trainers en leden van waterpolovereniging het Y: bedankt voor 
de sportieve, vooralsnog recreatieve ontspanning in de avonden. 
 Lieve Janneke, het moment is daar, het moment waar jij misschien nog meer 
dan ik naar uit hebt gekeken: het boekje, met daarin een schilderij van jouw hand, is 
klaar. Je bent de liefste, en meest volhardende en toch schattige vrouw die ik ken. Beste 
familie en schoonouders dank voor jullie betrokkenheid, interesse en gezellige 
weekendjes. 
 Sander van Bree, ik ben trots dat jij mijn jongere, toch net iets sterkere, broer 
bent. Je zet je over de hobbels op je pad heen en gaat vrolijk door het leven. Anny en 
Noud, jullie waren en blijven mijn inspiratie: hard werken, respect, eerlijkheid en klaar 
staan voor anderen. Ik ben ontzettend gelukkig met jullie onvoorwaardelijke steun en 
kan alleen maar hopen dat een ieder zulke ouders heeft. 
 Tot slot veel dank aan alle participerende patiënten. Ik vind het bijzonder om te 
zien dat bijna iedereen in Nederland wil deelnemen aan een wetenschappelijk 
onderzoek met als belangrijkste motivatie om de wetenschap en de medische zorg voor 
anderen verder te verbeteren. 
 


