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DANKWOORD
In mijn dankwoord zou ik allereerst alle patiënten die hebben meegewerkt aan de studies, 

beschreven in dit proefschrift, willen bedanken. Zonder hun medewerking waren deze 

studies nooit tot stand gekomen.

Een aantal mensen zou ik in het bijzonder willen bedanken.

Allereerst mijn promotoren, prof. Dr J. Stoker en prof drs. J.F.W.M.Bartelsman.  

Beste Jaap, hoewel ik in de beginperiode van mijn onderzoek vaak zuchtend en steunend 

bedacht dat het toch wel erg lastig was allemaal, wist je me altijd wel weer te motiveren 

tot het bedenken van een nieuwe invalshoek en verzekerde je me elke keer dat het 

echt wel goed ging komen…en uiteindelijk had je toch gelijk (hetgeen logisch is, gezien 

jouw wederkerende uitspraak “de baas heeft ALTIJD gelijk”). Het was erg fijn om met 

je te werken, niet alleen vanwege je legendarische gedrevenheid en werklust, maar ook 

vanwege je positieve houding en je goede feedback. 

Geachte prof. Bartelsman, beste Joep, hartelijk dank voor het feit dat ik onderzoek 

heb mogen doen met “jouw” patiënten. Ik heb zeer fijn samengewerkt met de afdeling 

Maag-Darm-en Leverziekten. Het is mij een eer en een genoegen dat je mijn promotor 

hebt willen zijn. 

Mijn co-promotor, Dr. S. Bipat. Lieve Shandra, wat heb je me al die jaren goed geholpen 

met al mijn statistische beslommeringen. Je was nooit te druk om tijd voor me vrij te 

maken, en bleef altijd vrolijk en enthousiast. Ook met de zware laatste loodjes heb je me 

meerdere keren uit de brand geholpen, waarvoor mijn grote dank.

De leden van mijn promotiecommissie:

Prof. Dr. J.S. Laméris, ik ben heel blij dat ik al die jaren geleden de kans heb gekregen 

onderzoek te komen doen op uw afdeling en dat ik er nu als arts-assistent werkzaam ben. 

Dank voor het doorlezen van het proefschrift en het opponeren.

Ook de overige leden  Prof. Dr. W. A. Bemelman, Prof. Dr. P. Fockens, Prof. Dr. 
E. J. Kuipers en Dr. R. G. H. Beets-Tan wil ik bedanken voor het plaatsnemen in de 

promotiecommissie.

Mijn directe collega’s, met wie ik onderzoekslief en -leed heb gedeeld; 

Adrienne, veel dank voor alle keren dat je me uit de brand hebt geholpen door voor mij 

een patiënt te gaan onderzoeken (en dan ook nog everyone’s favourite body parts…) of te 

begeleiden bij het scannen. Door jouw hulp was mijn zwangerschapsverlof een stuk meer 

ontspannen, want mijn inclusie liep in jouw betrouwbare handen gewoon door. 
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Ayso, dank voor het –in de avonduren- blijven om samen met mij op de 3.0 Tesla te 

scannen. Een fantastische balans heb je gevonden; met een goede mix tussen reizen, 

ontspanning en werken lever jij goed onderzoek af en ben je een relaxte collega.

Sebastiaan, Marjolein, Sandra, Sanna, Roos, Jochem, Wouter, Wytze, Annette, 
Rogier, Anneke, Manon, Joppe en de Powerpuff-meisjes, oftewel Nicole, Maaike 
en Maartje. Het was altijd erg gezellig op de onderzoekersgang, mede dankzij jullie. 

De lange lunches, de borrels, de educatief zeer verantwoorde kunstgeschiedenis-cursus 

waar we vervolgens mij allemaal wel eens in slaap zijn gesukkeld, de zeer frequente 

wandelingetjes naar het koffie-apparaat…Zonder jullie waren mijn jaren op G1 een stuk 

minder leuk geweest. 

Lieve Jasper, niet vaak ben ik iemand tegengekomen die zo goed zijn thuisleven en zijn 

werk weet te combineren en daar ook nog eens altijd relaxed en vrolijk bij blijft. Ik heb 

met heel veel plezier een kamer met je gedeeld al die jaren en ben trots dat je vandaag 

naast me staat als paranimf. 

Verder natuurlijk Mirjam, Sabine, Annemarie, Sandra en Irene, dank voor de 

ondersteuning, variërend van het verschaffen van pennen/enveloppen/plakband tot 

gezellige kletspraatjes. 

Aart Nederveen en Cristina Lavini, jullie hulp is van onschatbare waarde geweest voor 

het bedenken van studies, MRI-sequenties en het analyseren van data. 

Alle MRI-laboranten van het AMC, die patiënten met mij of voor mij hebben gescand, 

dank jullie wel! Met name Raschel, Ruud, Sandra en Wiel, dank jullie wel voor alle 

keren dat jullie langer zijn gebleven of me tussendoor even hebben geholpen met het 

voorbereiden van de patiënten en het scannen zelf. 

De mannen van de IT, Onno Eijkelenburg, Jan Wolters, Jean-Paul Geerets en Martin 
Schrijnders die altijd als ik een probleem had met mijn computer (en dat was nogal vaak) 

kwamen helpen en het probleem binnen de kortste keren hadden opgelost.

De dames van de MRI-planning die me altijd zo goed hebben geholpen met het 

inplannen van “mijn” patiënten 

Ik heb met veel plezier samengewerkt met de gastro-enterologen, de arts-assistenten en 

andere medewerkers van de afdeling gastroenterologie van het AMC. In het bijzonder 

geldt dit voor Pieter Stokkers, dank je wel voor je enthousiasme en je betrokkenheid.

Ook heb ik fijn samengewerkt met de afdeling kindergastroenterologie  in het AMC; met 

name Lissy de Ridder en Marc Benninga, bedankt voor de goede samenwerking!
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De beoordelaars: Rutger-Jan Nievelstein en Maarten van Leeuwen uit het UMC 

Utrecht en Anne Smets uit het AMC, bedankt voor al het werk dat jullie hebben verricht 

als beoordelaars van de kinderstudie. Anje Spijkerboer, dank voor het beoordelen van 

alle MRI-scans van perianale fistels.  Annemieke Littooij, bedankt voor al het werk dat je 

hebt verricht met betrekking tot de inclusie in het UMCU.

Bart Wiarda, radioloog uit Alkmaar, dank voor de prettige samenwerking. 

Mijn schoonfamilie:

Lieve Ans en Cees, ik heb heel veel aan jullie steun gehad (en nog) sinds de geboorte van 

Victoria. Mede dankzij jullie hulp heb ik mijn proefschrift op tijd kunnen afmaken en kan 

ik nu voltijds de opleiding radiologie doen. Jullie zijn een fantastische “oma en Cees” voor 

Victoria.

Lieve Harrie, dank voor alle gezelligheid en steun de afgelopen jaren. Voor een (of meer) 

glas(zen) wijn en een heerlijk etentje om te ontspannen waren we altijd welkom. Zelfs 

twee maanden bij je logeren toen ons huis niet af was, vond je geen enkel probeem. 

Mijn familie:

Lieve Edith en Carla, betere zussen dan jullie kan iemand zich niet wensen. Ik verheug 

me op een relaxte vakantie met jullie en met “de zwagers” René en Carl en natuurlijk met

Pieter, Floor, en Roos, die het liefste neefje c.q. de liefste nichtjes zijn die een mens kan 

hebben.... 

Lieve papa en mama, bedankt voor de liefdevolle opvoeding die jullie ons alle drie hebben 

gegeven. Jullie hebben me een goede basis gegeven en me altijd onvoorwaardelijk 

gesteund. Lieve papa, misschien weet je het zelf niet meer, maar al weer jaren geleden 

bromde je dat je je pas weer in “zo’n apepak” (i.e. rokkostuum) zou hijsen als ik zou gaan 

promoveren. Je woord gestand houdend, is dit inderdaad de eerste keer sindsdien dat ik 

je in rokkostuum zie..Ik ben blij dat je me vandaag –net als de rest van mijn leven- terzijde 

staat. 

Lieve mama, fantastische moeder, carrièrevrouw, creatieveling, oma, enz… Jij bent een 

goed voorbeeld voor mij geweest door altijd werk en gezin te combineren en te eindigen 

als een gelukkig mens met een geslaagd leven. Ik hoop dat ik daarin een beetje op je kan 

lijken . Dank je wel voor je hulp bij het maken van dit boekje. 

Lieve Victoria, lief klein monstermeisje van me, ik verheug me erop jou groot te zien 

worden. Lieve -nog ongeboren- Willem, ik verheug me op je komst. 

Lieve Michiel, mijn grote liefde: samen met jou is geen berg te hoog en geen water te 

diep. Met jou als altijd ontspannen persoon naast me, waren de afgelopen jaren alle 

werkcrises en –problemen al snel teruggebracht tot kleine probleempjes, die gemakkelijk 

op te lossen waren. Dank je voor je hulp en steun al die jaren. Ik hou van je.
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