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dAnkwooRd

Dit proefschrift is de afsluiting en bekroning van 4 mooie jaren als arts-onderzoeker. Zonder de 

inspiratie, ondersteuning en kritische blik van velen was het nooit geworden wat het nu is. Graag 

wil ik iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan deze mooie tijd en het tot stand komen van 

dit proefschrift. 

Zonder de vaak onbaatzuchtige inbreng van vele patiënten en vrijwilligers was de uitvoer van de 

studies in dit proefschrift onmogelijk geweest. Patiënten en vrijwilligers hebben vaak nagenoeg 

belangeloos deelgenomen aan onderzoeken met allerlei invasieve metingen en ander ongemak. 

Ik, maar ook vele patiënten met vergelijkbare aandoeningen zijn jullie hiervoor zeer erkentelijk.

Prof. Dr. G.E. Boeckxstaens, beste Guy, Ik wil je hartelijk bedanken voor het enorme vertrouwen en 

de autonomie die je mij gegund hebt. Ondanks de afstand was je vanuit Leuven toch altijd tot in 

de puntjes op de hoogte van mijn studies en voortgang. Ik bewonder je bijzonder groot analytisch 

en kritisch vermogen, het gemak waarmee je schrijft en je nooit aflatende enthousiasme. Onze 

samenwerking was zeer prettig en heeft tot erg mooie resultaten geleid. Ik hoop dat we in de 

toekomst nog veelvuldig kunnen samenwerken en samen het glas kunnen heffen.

Dr. D.P. Hirsch, beste David, Ik weet nog goed dat jij me benaderde voor een functie van arts-

onderzoeker bij het motiliteitscentrum. Hierin toestemmen was de beste keuze die ik gemaakt 

heb in mijn nog jonge carrière. Na een goede start van mijn promotie waarin we vele studies uit 

mijn proefschrift hebben opgezet, vertrok je uit het AMC. Gelukkig bleef je ook na je vertrek nog 

geruime tijd actief betrokken bij mijn promotie. Ik ben blij dat je het nu helemaal naar je zin hebt 

in Arnhem.

Prof Dr. A.J. Smout en Dr. A.J. Bredenoord, Beste André en Arjen, hartelijk dank voor de gastvrijheid 

die ik na jullie komst naar het AMC heb ervaren. Ik heb altijd het gevoel gehad helemaal in de 

nieuwe groep te worden opgenomen. André, ik vind het een eer dat jij in mijn promotiecommissie 

plaatsneemt.

Prof. Dr. P.J.Kahrilas, It is an immense honour that you are here for the opposition of my thesis, as 

the international esophageal motility expert.

Ook de overige leden van mijn promotiecommissie wil ik bedanken voor het kritisch doornemen 

van mijn proefschrift en hun bereidheid zitting te nemen in mijn promotiecommissie

Dr. R.J. Bennink, beste Roel, Door de flexibiliteit, behulpzaamheid en creativiteit van jou en 

anderen van de afdeling nucleaire geneeskunde hebben we in korte tijd een aantal unieke ‘acid 
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pocket’ projecten kunnen doen. Elke vrijdag kon ik terecht en was alles tot in de puntjes geregeld. 

Ik wil je heel erg bedanken voor deze mogelijkheden en voor de zeer prettige samenwerking. 

Prof A.H. Zwinderman, beste Koos, jouw statistische bijdrage aan een aantal studies mag gerust 

essentieel genoemd worden. Ik hoop in de toekomst nog vaker bij je aan te mogen kloppen.

Dr T. Omari, dear Taher, I want to thank you for a great and inspiring time on a fabulous continent. 

I thoroughly enjoyed your enthusiasm and our discussions on esophageal motility.

Wouter de Jonge en René van den Wijngaard, jullie zijn het verlengstuk van de motiliteit in het 

Tytgat laboratorium. Mede door de door jullie geboden mogelijkheden en begeleiding heb ik in 

het lab een aantal basale onderzoeken kunnen doen, die uiteindelijk echt een verrijking van mijn 

proefschrift blijken. 

Aaltje, vele studies hebben wij als een hecht team samengewerkt, en altijd was jij mijn steun 

en toeverlaat. Je bent de rots in de branding van het motiliteitscentrum, waar niet voor niets 

iedereen altijd binnen loopt voor een praatje. Met veel plezier denk ik terug aan onze reizen door 

heel Europa voor de follow up van de achalasie studie, en alle andere leuke momenten die we 

hebben beleefd. 

Altijd kon ik rekenen op hulp en gezelligheid van Ramona, Jac en Sem. Ramona, talloze manometriën 

hebben we samen gedaan. Altijd stond jij voor me klaar om van en alles nog wat te regelen. Jac, 

jouw komst naar de motiliteit heeft voor een grote technische impuls gezorgd. Ik kan erg genieten 

van je droge humor en nuchtere blik. Sem, dank voor al je hulp en succes als jonge vader.

Kamergenoten van C2-310. Ontelbare uren hebben we samen doorgebracht in de donkere 

krochten van het AMC, op elkaar gepakt in een gehorige en stoffige ruimte. Toch ging ik hier elke 

dag met verbazingwekkend veel plezier naartoe. Ik mis nu al de (vaak) slechte kantoorhumor, 

de stipte lunch en de dagelijkse bakkies, maar bovenal de goede band die je opbouwt door de 

ontelbare uren samen. In goed gezelschap zijn de mindere kanten van promoveren toch een stuk 

minder zwaar.

Ook alle andere arts-onderzoekers: Ik kijk met enorm veel plezier terug op mijn tijd als arts-

onderzoeker mede door het plezier en de collegialiteit van alle onderzoekers. Alle feestjes, borrels, 

sportevenementen en uiteraard de buitenlandse congressen maakten de afgelopen jaren tot een 

waar feest. Ik ben erg blij dat ik vele van jullie in de kliniek weer tegenkom, en ook dan zal het weer 

als vanouds worden!
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Annemijn en Sabine, de studenten die me met veel inzet hebben geholpen bij studies uit dit 

proefschrift. Veel dank hiervoor en succes met jullie verdere carrière.

David, amice, met veel bravoure meldde jij je als nieuwe kamergenoot, en vanaf dat moment was 

je een sfeermaker en trouwe vriend. Paul, vriend sinds ik-weet-niet-hoe-lang, jij was altijd oprecht 

geïnteresseerd in mijn wetenschappelijke besognes. Het is een grote eer dat jullie mijn paranimfen 

zijn, en mij terzijde zullen staan bij mijn verdediging.

Gelukkig zijn er ook vele mooie dingen buiten werk. Ik ben blij dat ik er nu zelf ook weer wat meer 

van kan genieten! Alle vrienden en familie heel erg bedankt voor jullie support. 

Stijn, Geertje, Teun, Jits, Thijs en Isabelle, een hechte familieband is goud waard. Jullie zijn daarom 

onbetaalbaar. Er gaat nu een hele nieuwe periode aankomen nu een nieuwe generatie zich meldt, 

erg mooi!

Papa en mama, jullie steun is zo vanzelfsprekend, maar toch zo belangrijk. In mindere tijden staan 

jullie altijd meteen voor ons klaar. Gelukkig zijn jullie er nu ook om samen de hoogtepunten te 

vieren!

Allerliefste Myrte, zonder jou had ik hier niet gestaan… Ik ben erg blij dat mijn proefschrift nu af is, 

nu jij nog! Ik heb zin in de toekomst met jou, jij en ik voor altijd!


