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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Inflammatoire darmziekten (IBD) vormen een groep van chronische immuun-gemedieerde 
aandoeningen van het maagdarmkanaal. Inflammatoire darmziekte worden meestal 
gediagnosticeerd bij jong volwassenen, maar in ongeveer 25% van de gevallen wordt de 
diagnose reeds voor het 18e levensjaar gesteld. IBD kan zich aanvankelijk presenteren met 
een uiteenlopende combinatie van symptomen, zoals buikpijn, diarree, rectaal bloedverlies, 
gewichtsverlies, zweren in de mond, koorts, bleekheid en algehele malaise. Wanneer 
IBD zich openbaart op de kinderleeftijd wordt er een ernstiger ziektebeeld beschreven, 
waarbij een groter deel van de darm is aangedaan en het ziekteverloop gecompliceerder. 
Bovendien kunnen kinderen, in tegenstelling tot volwassen, groeivertraging oplopen. 

Inflammatoire darmziekten worden onderverdeeld in de ziekte van Crohn (ZvC) en 
colitis ulcerosa (CU) en indien er geen duidelijk onderscheid kan worden gemaakt in 
ongeclassificeerde-IBD. In het geval van de ZvC kan de ontsteking voorkomen in het hele 
maagdarmkanaal, van de mond tot de anus en is deze pleksgewijs verdeeld. Bij CU komt 
de ontsteking alleen voor in de dikke darm en is meer diffuus.

Kinderen die lijden aan IBD, vooral in het geval van een ongecontroleerd ziekteverloop, 
hebben een verhoogde kans op een verstoring van de lichamelijke en/of geestelijke 
ontwikkeling. Om die reden concentreert DEEL I van dit proefschrift zich op verschillende 
aspecten om het ziekte verloop te volgen: symptomen, de feitelijke ontsteking van het 
darmkanaal gemeten met ontstekingswaarden en onderzoeken we de onderlinge relatie 
tussen beide. Bovendien hebben we het potentiële effect van het ziekteverloop op het 
gezin onderzocht, gericht op de kwaliteit van leven van het kind en waargenomen stress 
door hun ouders.

In hoofdstuk 1 hebben we onderzocht of kinderen met IBD en hun artsen een symptoom 
scorelijst (klinische ziekteactiviteit index) hetzelfde invullen. Het blijkt dat de klinische 
ziekteactiviteit indexen voor de ZvC ingevuld door kinderen en door hun arts maar matig 
overeen komen, in het bijzonder die onderdelen van de vragenlijst die gewoonlijk door 
artsen worden vastgesteld. De klinische ziekteactiviteit index voor CU laat een substantiële 
overeenkomst zien, hoewel verre van optimaal. Bovendien scoren patiënten systematisch 
een hogere klinische ziekteactiviteit in vergelijking met hun arts. Deze resultaten laten zien 
dat patiënt- en arts-gebaseerde klinische ziekteactiviteit indexen niet op gelijkwaardige 
wijze kunnen worden geïnterpreteerd in de behandeling en onderzoek naar kinderen met 
IBD.

In hoofdstuk 2 is er onderzocht of ontstekingswaarden een directe relatie hebben 
met symptomen van IBD. De reden hiervoor was dat in een voorgaande studie veel 
kinderen, ondanks de afwezigheid van symptomen, nog steeds hoge ontstekingswaarden 
hadden. Deze ontstekingswaarden waren fecaal calprotectine (gemeten in ontlasting) 
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en CRP (gemeten in bloed). Uit ons onderzoek blijkt dat Klinische ziekteactiviteit slechts 
zwak is geassocieerd met deze ontstekingswaarden. Dit impliceert dat symptomen en 
ontstekingswaarden twee verschillende aspecten van ziekteactiviteit vertegenwoordigen 
en afzonderlijk moeten worden beschouwd in de behandeling van kinderen met IBD. 

Studies uitgevoerd bij volwassenen met IBD in rust (“remissie”) laten zien dat 
een groot deel van de patiënten nog steeds klachten ervaart die passen bij 
prikkelbaredarmsyndroom. In hoofdstuk 3 onderzochten we hoe vaak deze klachten 
voorkomt in kinderen met IBD. Bovendien bekeken we de relatie van het optreden van 
deze prikkelbaredarmsyndroom-achtige klachten met de hoogte van  ontstekingswaarden. 
Hoe vaak prikkelbaredarmsyndroom-achtige klachten voorkomen in kinderen met IBD 
is erg afhankelijk van de definitie van remissie. Desalniettemin is het voorkomen van 
prikkelbaredarmsyndroom-achtige klachten bij kinderen veel lager dan bij volwassen 
patiënten en vergelijkbaar met het voorkomen hiervan inde algemene kinderpopulatie. 
Deze symptomen lijken niet gerelateerd te zijn aan de hoogte van ontstekingswaarden, 
en zijn dus waarschijnlijk geen oorzaak van aanhoudende ontsteking.

Het ziekteverloop van IBD kenmerkt zich door patroon van opvlammingen van de 
ziekte, afgewisseld met periodes van rustige ziekte. Helaas is het moeilijk te voorspellen 
wanneer z’n opvlamming zich openbaart. In hoofdstuk 4 hebben we onderzocht of 
ontstekingswaarden, zoals fecaal calprotectine en CRP, voorspellend kunnen zijn voor 
een symptomatische opvlamming van IBD. Het blijkt dat fecaal calprotectine en CRP 
inderdaad onafhankelijke voorspellers van symptomatische opvlamming van IBD zijn, 
waarbij fecaal calprotectine de beste voorspellende heeft. Wanneer een kind met IBD 
in klinische remissie een hoog fecaal calprotectine heeft, moet de ziekte zorgvuldiger 
worden gemonitord en moet de huidige behandeling kritisch worden geëvalueerd.

Inflammatoire darmziekte heeft naast een grote invloed op het kind ook een invloed op 
het hele gezin. Ouders kunnen meer stress ervaren vanwege het zorgen voor een kind 
met IBD. Deze stress kan weer van invloed zijn op de kwaliteit van level van het kind. 
In hoofdstuk 5 hebben we de kwaliteit van leven van kinderen met IBD onderzocht en 
de stress die hun ouders ervaren. Daarbij hebben we gekeken of het ziekteverloop van 
invloed is op de stress van ouders, en of een verhoogde stress bij ouders weer leidt 
tot een lagere kwaliteit van leven van hun kind. Dit onderzoek laat inderdaad zien dat 
kinderen met IBD een verminderde kwaliteit van leven hebben in vergelijking met gezonde 
kinderen, met name op het gebied van fysiek kracht en functioneren op school. Ervaren 
stress van ouders van kinderen met IBD is niet toegenomen in vergelijking met stress van 
ouders van gezonde kinderen. Desondanks is stress van ouders cruciaal, omdat meer 
stress geassocieerd is met verminderde kwaliteit van leven van hun kind. Deze relatie 
wordt versterkt als IBD van het kind een ernstiger verloop laat zien. Stress van ouders 
moet daarom ook worden meegenomen in de behandeling van kinderen met IBD.
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Goede voeding is noodzakelijk, zeker ten tijde van hoog verbruik door ziekten zoals IBD. 
Voeding kan ook dienen als behandeling, met name in kinderen met de ZvC. In DEEL II 
van dit proefschrift werd het dieet van kinderen met IBD onder behandeling onderzocht, 
aangezien hier tot nu toe geen goede gegevens over beschikbaar waren. Bovendien werd 
het effect van voedingstherapie op het microbioom (alle bacteriën) en metaboloom (alle 
stoffen) in de darm van kinderen met de ZvC gemeten.

In hoofdstuk 6 onderzochten we het dieet van kinderen met IBD in vergelijking met 
een algemene kinderpopulatie en de relatie met gewicht en lengte van deze kinderen. 
Bovendien evalueerden we of kinderen met IBD geneigd zijn om bepaalde typen voeding 
te vermijden. Uit dit onderzoek blijkt dat kinderen met IBD een ander dieet hebben 
dan de algemene kinderpopulatie, waarbij de totale inname van calorieën lager is. De 
eiwitinname verschilt daarbij niet, terwijl vetinname hoger is onder kinderen met IBD. 
De inname van koolhydraten is lager, met minder voeding rijk aan suiker. Ongeveer de 
helft van de patiënten meldt dat ze bepaalde typen voeding vermijden omdat ze hierbij 
meer klachten ervaren. Kinderen met IBD hebben over het algemeen een kleinere lengte, 
maar een  BMI dat vergelijkbaar is met de algehele kinderpopulatie. Aandacht voor een 
adequate voedingsinname is naast de beoordeling van groei en gewicht, belangrijk om 
de fysieke en mentale gezondheid van kinderen met IBD te ondersteunen.

Voedingstherapie bestaat uit het gebruik van een compleet vloeibaar dieet gedurende 
een bepaalde tijdsperiode om remissie te induceren bij kinderen met actieve ZvC. 
Het mechanisme waarop voedingstherapie remissie induceert is echter onbekend. In 
hoofdstuk 7 onderzochten we het microbioom- en metaboloomprofiel in de ontlasting 
van kinderen met de ZvC die voedingstherapie kregen. Hierbij probeerden we specifieke 
stoffen (metabolieten) te identificeren die bijdragen aan het werkingsmechanisme van 
voedingstherapie. Uit onze studie volgt dat voedingstherapie globale en hele specifieke 
veranderingen veroorzaakt in het metaboloom-profiel, maar niet zozeer het microbioom-
profiel. Na beëindiging van de voedingstherapie hebben de meeste metabolieten de 
neiging terug te keren naar hun uitgangswaarde. Gedurende de voedingstherapie 
hebben patiënten nog steeds een microbioom- en metaboloom-profiel dat verschilt van 
gezonde kinderen. In deze studie hebben we verschillende metabolieten geïdentificeerd 
die waarschijnlijk een rol spelen in de pathologie van de ZvC en bijdragen aan het 
werkingsmechanisme van voedingstherapie. Trimethylamine en cadaverine zijn twee van 
zulke metabolieten. Deze metabolieten remmen groei van cellen die de darm bekleden 
(epitheel) en zorgen voor een verandering in de reactie van immuuncellen. Normalisatie 
van deze metabolieten door voedingstherapie draagt waarschijnlijk bij aan het induceren 
van remissie. Het is echter onwaarschijnlijk dat deze metabolieten de enige belangrijke 
spelers zijn.
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Wanneer IBD niet goed reageert op medicatie kan een chirurgische ingreep worden 
overwogen. In het geval van acute ernstige ziekte kan het zelfs de enige overgebleven 
optie zijn. In DEEL III van dit proefschrift werden kinderen met IBD waarbij (een deel van) 
de darm werd verwijderd bestudeerd. Hierbij werden er zowel korte als lange termijn 
complicaties als het ziekteverloop na de operatie bekeken.

Een kwart van de kinderen met de ZvC ondergaan een resectie van een darmsegment 
binnen 5 jaar na diagnose. Van deze darmresecties is een ileocecaal resectie de meest 
frequent uitgevoerde ingreep. In hoofdstuk 8 onderzochten we complicaties en de kans 
op een recidief van de ziekte na een ileocecaal resectie in kinderen met de ZvC. Daarnaast 
werden risicofactoren voor het optreden van deze nadelige uitkomsten geïdentificeerd. 
Ernstige postoperatieve complicaties komen voor bij 10% van de ingrepen. Vijf jaar na de 
operatie heeft ongeveer de helft de kinderen weer symptomen passend bij actieve ziekte 
en heeft 12% een tweede darmresectie ondergaan. Wanneer er direct na de operatie 
medicatie wordt gestart is er een kleinere kans op een wederkeer van symptomen 
als op de noodzaak van een tweede operatie. Wanneer zich aan de randen van het 
weggenomen stuk darm actieve ontsteking bevindt, bestaat er een groter risico op 
ernstige postoperatieve complicaties als op de noodzaak van een tweede operatie. Een 
ileocecaal resectie is een effectieve behandeling, hoewel postoperatieve complicaties 
vaak voorkomen. Directe postoperatieve therapie moet onmiddellijk worden gestart om 
opvlamming van de ziekte en een tweede operatie te voorkomen.

In hoofdstuk 9 onderzochten we dezelfde groep kinderen als in het voorgaande hoofdstuk. 
We legden deze kinderen (of reeds volwassenen) vragenlijsten voor om kwaliteit van 
leven en darmfunctie te evalueren. De fysieke, maar niet mentale, kwaliteit van leven 
en de colorectale functie zijn verminderd bij patiënten met de ZvC na een ileocecaal 
resectie op de kinderleeftijd. Hogere klinische ziekteactiviteit en chirurgische complicaties 
zijn geassocieerd met een verminderde darmfunctie. Dit benadrukt de noodzaak van 
zorgvuldige postoperatieve monitoring en profylactische therapieën bij kinderen met de 
ZvC na een darmresectie. 

Het verwijderen van de dikke darm (colectomie) en het aanleggen van een pouch (een 
reservoir aangesloten op de anus gemaakt van het laatste deel van de dunne darm) 
kan geïndiceerd zijn bij kinderen met een ernstige CU of een ongeclassificeerde-IBD 
die ongevoelig zijn voor therapie. Deze ingreep wordt ook gebruikt als profylactische 
behandeling voor patiënten met familiaire adenomateuze polyposis. De pouch 
zorgt ervoor dat patiënten hun ontlasting enige tijd kunnen ophouden. Er bestaat 
echter geen consensus over wanneer deze ingreep zou moeten plaatsvinden. Kan dit 
tijdens de kinderleeftijd of moet het worden uitgesteld tot patiënten volwassen zijn?  
In hoofdstuk 10 vergeleken we ongewenste uitkomsten en functie van de pouch in 
patiënten die een colectomie ondergingen op de kinderleeftijd of als volwassene. 
Het percentage van falen en functie van de pouch, zijn vergelijkbaar tussen kinderen 
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en volwassenen, ondanks het verhoogde risico op vernauwingen ter hoogte van de 
anastomose. Deze vernauwingen zijn echter in de meeste gevallen met een enkele 
en simpele oprekking verholpen. Deze studie laat daarom zien dat kinderen met een 
indicatie voor een colectomie en aanleggen van een pouch even goede uitkomsten 
kunnen verwachten als volwassenen. 
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pediatric inflammatory bowel disease and the relationship with 
biochemical markers of disease activity 
ESPGHAN, Athens, Greece
NVGE, Veldhoven, the Netherlands

2016
2016

0.5
0.5
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Poster presentations Year ECTS

Exclusive enteral nutrition mediates gut metabolic changes in 
children with Crohn’s disease
DDW, Chicago, USA 2017 0.5

Fecal calprotectin accurately predicts symptomatic relapse in chil-
dren and adolescents with inflammatory bowel disease in clinical 
remission
DDW, Chicago, USA 2017 0.5

Long-term outcomes after restorative proctocolectomy and ileal 
pouch-anal anastomosis in children compared to adults
Digestive Disease Week, Chicago, USA
ESPGHAN, Athens, Greece

2017
2017

0.5
0.5

Changes in fecal amino acid profile during exclusive enteral nutri-
tion in pediatric Crohn’s disease patients
DDW, Chicago, USA 2017 0.5

The prevalence of irritable bowel syndrome-type symptoms in 
pediatric inflammatory bowel disease and the relationship with 
biochemical markers of disease activity 
DDW, San Diego, USA 2016 0.5

Complications and Disease Recurrence After Primary Ileocecal Re-
section in Pediatric Crohn’s Disease: A Multicenter Cohort Analysis
DDW, San Diego, USA 2016 0.5

The prevalence of irritable bowel syndrome-like symptoms in pedi-
atric inflammatory bowel disease 
DDW, Washington D.C., USA 2015 0.5

(Inter)national conferences Year ECTS

Digestive Disease Week
European Society for Pediatric Gastroenterology, 
Hepatology and Nutrition
Amsterdam Paediatric Symposium
Dutch Association of Gastroenterology
ACM PhD retreat
European Crohn’s and Colitis Organization
IBD: Thinking out of the box
Pediatric Inflammatory Bowel Disease
IBD Today & Tomorrow

2015-2017
2015-2017

2015-2017
2015-2017
2015-2016
2016
2014-2015
2015
2014

3
3

0.75
1
2
0.75
0.5
0.5
0.25

Reviewing Year ECTS

Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition (5x)
Clinical Nutrition
European Journal of Pediatrics

2014-2016
2016
2016

5
1
1
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2. TEACHING

Lecturing Year ECTS

Initiative of Crohn’s and Colitis day
Master students Biomedical Sciences (UvA)
Education day for patients with IBD (CCUVN)

2016
2016
2014

0.5
0.5
0.5

Tutoring, Mentoring, Supervising Year ECTS

2 Medical Bachelor students 
3 Medical Masters students

2014-2017
2014-2017

2
3

3. PARAMETERS OF ESTEEM

Grants Year

Dutch Society of Gastroenterology: Travel Grant
Dutch Society of Gastroenterolog: best student abstract 
Personal grant: Nutricia Advanced Medical Nutrition

2017
2016
2015

Awards and Prizes Year

ESPGHAN: Young Investigator Award
Master class, de Anatomische les, prof. Bonnie Tyler
Digestive Disease Week: Poster of distinction
ECCO: Poster of distinction

2015-
2017
2017
2016
2016
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DANKWOORD

Dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan dit proefschrift! Van patiënten tot collega’s, 
vrienden en familie. Zonder de hulp van al deze mensen was dit proefschrift er niet 
gekomen. Een aantal van hen wil ik graag in  het bijzonder bedanken.

Prof. dr. M.A. Benninga,  Marc, toffe Baas, wat een leuke samenloop van omstandigheden 
dat jij uiteindelijk mijn baas bent geworden. Jij was mijn voormalig tutor in de bachelor 
geneeskunde, en een jaar later kwam ik bij je met mijn twijfels over een aanbod voor een 
promotieplek elders. Tijdens dit gesprek vroeg je of ik in jouw onderzoeksgroep wilde 
promoveren. Ik geef toe, daar heb ik geen seconde over getwijfeld. Het starten van mijn 
promotietraject onder jouw begeleiding bleek een schot in de roos. Ik heb mijzelf kunnen 
ontwikkelen als onderzoeker, maar ook als persoon. Ik was tenslotte pas 21 toen ik startte. 
Dank voor je onvoorwaardelijk vertrouwen in mijn kunnen. Ik heb van jou mogen leren dat 
communicatie met je meerdere direct, aangenaam en humoristisch kan zijn zonder verlies 
van wederzijds respect. Veel dank voor alles!

Dr. A. Kindermann, lieve Angelika, wat heb ik veel mogen leren van jouw kennis over IBD 
in kinderen en van je toewijding als kinderarts. Onder jouw begeleiding poli draaien was 
leerzaam en ik merk dat ik zelfs wat van jouw manier van communicatie met kinderen en 
hun ouders heb overgenomen. Ondanks dat je het laatste deel van mijn promotie niet 
in het AMC was, heb ik nooit het gevoel gehad dat ik niet op je terug kon vallen. Ik het 
genoten van het samenwerken met jou als copromotor en van de leuke etentjes, heel erg 
bedankt!

Dr. A.A. te Velde, lieve Anje, dank voor je onverstoorbare enthousiasme en het vertrouwen 
dat je altijd in mij hebt getoond. We zijn letterlijk stad en land afgereisd om te kijken hoe 
we onze data het beste konden opslaan om ze vervolgens te kunnen analyseren. Samen 
met Cindy in de auto naar Luxemburg rijden om aldaar te praten over ‘omics’ zal ik niet 
snel vergeten.

Dr. J.E. Seppen, Jurgen, van een korte bespreking tot een bijna megalomaan project 
waarin we honderden samples op verschillende manieren hebben geanalyseerd. Mijn 
band met de HPLC heeft er een behoorlijke deuk door opgelopen. Dank voor de goede 
brainstormsessies, je directe betrokkenheid bij de proeven en het op papier krijgen van 
de resultaten. Daarnaast heb ik ook genoten van alle zaken die we bespraken die juist 
helemaal niets te maken hadden met het onderzoek, zoals gedenkbordjes, kunst en wijn. 

Geachte leden van de promotiecommissie, Prof. dr. I. de Blaauw, Prof. dr. G.R.A.M. 
D’Haens, Dr. E.H.H.M. Rings, Dr. J.N. Samsom, Prof. dr. A.J.P.M. Smout, Prof. dr. F.A. 
Wijburg, hartelijk dank voor uw bereidheid om mijn proefschrift te beoordelen en zitting 
te nemen in de promotiecommissie.
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I would like to acknowledge all the co-authors involved with the studies presented in this 
thesis. James, Jia, Alan and Gillian, thank you for all your work performing the NMR and 
16S analysis on the fecal samples. Evelina, your organoid experiments are very exciting 
and I am happy they are part of our paper. Theo en Rudi, bedankt voor de begeleiding 
rondom het meten van alle fecale samples met de HPLC, het was een hele klus. Sigrid, dank 
voor de muizenproeven. Willem, Saloomeh, Justin, Matthijs, Lissy, Patrick, Victorien, Luisa, 
Gerard, Tim, Herbert, Matthijs, Pieter en Pim, bedankt voor de samenwerking  in het kader 
van de chirurgische studies in dit proefschrift. Het blijkt maar weer dat samenwerken dé 
manier is om relatief veel patiënten te verzamelen die laag frequent uitgevoerde ingrepen 
hebben ondergaan. Arine en Thalia, bedankt voor de fijne samenwerking in het kader 
van de studies betreffende monitoren van ziekteactiviteit. Lotte en Martha, bedankt voor 
de samenwerking voor het kwaliteit van leven project, het is een mooi artikel geworden.

Alle studenten die hebben meegewerkt aan mijn studies: Jeffrey, Jorn, Arjen, Laura, 
Chantal, Sascha, Anne-Elise, Elise, Didem, Nouri en Charlotte. Dank voor jullie inzet die 
de studies tot een succes gemaakt hebben. Ik heb veel geleerd van de begeleiding van 
jullie stages.

De hele vakgroep kinder-MDL, Bart, Merit, Tim, Michiel, Frederiek, Marije, Faiza en 
Heleen, wat een gezellig en fijn team zijn jullie, bedankt voor de samenwerking. Bart, 
Merit en Tim, dank voor jullie inspanning voor verschillende studies in dit proefschrift . 
Tim en Evelien, dank voor het gebruik mogen maken van de fecale samples die onder 
jullie toezicht zorgvuldig werden verzameld. Faiza, dank voor het begeleiden van de IBD-
poli en je verkwikkende vrolijkheid. Heleen, dank dat ik altijd met je kon overleggen over 
patiëntjes met hardnekkige obstipatie. 

Aaltje en Jac, dank dat jullie de gang op C2 gezelliger maken.

De collega’s van de ‘volwassen’ MDL, bedankt voor de leuke tijd en de gave congressen 
die immer goed waren georganiseerd.

Dear members of Wouter’s research group and of course Wouter himself, thank you for 
making me feel welcome in your group as a part-time member. As an inexperienced basic 
researcher it sometimes felt like I was swimming in a huge ocean, but fortunately I could 
always count on your generous help. 

Vrolijk, warmhartig en beetje weemoedig word ik als ik terugdenk aan mijn tijd in de 
bunker. Hoe kan een optisch zo ongezellig plek zo plezierig zijn? Daniël, een voorbeeld-
onderzoeker, ik heb veel van je mogen leren en lang van je gezelligheid mogen genieten.  
Hilde, jouw stukje vind je verderop.  Ilan, je roemde mij onlangs in je dankwoord om mijn 
flauwe grappen, maar sjonge sjonge, jij kan er ook wat van mister. Ik heb genoten van 
onze tijd samen in de bunker. Donnie (en batras), here we come. Juudje K, het is al een 
hele poos dat je geen bunker-collega meer bent, maar ik mis je gezelligheid nog steeds.  
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Tot het volgende etentje in Roffa of Adam. Juul, mama Julie, lieve moeder gans, je noemde 
mij altijd puppy, dus die rolverdeling lijk me duidelijk, haha. Dank voor de leuke tijd. Jay-Z, 
volgens mij ben ik de enige die je zo noemt? Afin, je inzet is bewonderingswaardig en 
je lach (vooral na een paar alcoholische versnaperingen) is erg aanstekelijk. Ik kan het 
erg goed met je vinden.  Laura, als een echte Zaanse manage jij jezelf in de bunker, ik 
vond het gezellig met je. Maartje, nauwkeurig, een harde werker en een buitengewoon 
getalenteerde kok. Dat we nog maar lang gezellig etentjes mogen organiseren. Marije, 
dank voor je enthousiasme en de leuke tijd. Nina, wat kan ik goed lachen met jou, over 
iets of juist over niets. Ik hoop, als het zo mag zijn, ik over een tijdje ook naar jou mag 
luisteren tijdens je verdediging. Sophie, de andere bunker-mama, veel succes met je twee 
mooie meiden en je verdere carriere. Pam, lieve Pam, je bent een voorbeeld hoe je wel 
degelijk zonder oordeel een eerste interactie kan aangaan. Ik blijf graag luisteren naar 
alle leuke en innovatieve dingen die je onderneemt naast je werk. Tot slot de Newbies, 
Mana, Marinde en Robyn. Aangezien ik niet ben weg te slaan uit de bunker, heb ik nog 
heel kort met jullie mogen samenwerken. Jullie zijn een goeie en gezellige versterking 
voor de Bunker-familie!

Lieve Taak, dank dat je me altijd hebt gesteund. Immer kon ik bij jou terecht voor raad of 
om even te klagen. Je bent nog steeds een van de belangrijkste personen in mijn leven. 

Lieve vrienden, wat zou werk zijn als ik jullie niet had om van mijn vrije tijd te genieten? 
Dank voor jullie interesse in wat ik doe. Dank voor de mooie avonden, van ‘autistisch’ 
op de bank voor de tv zitten met een bord pasta pesto, tot uitgebreide diners, de gave 
feestjes en de goede gesprekken.

Mijn Paranimfen, Hilde en Luuk, het betekent veel voor me dat jullie op zo’n belangrijke 
dag naast me staan. Hilde, je bent lief en staat altijd en voor iedereen klaar. Daarnaast kan 
ik goed met je lachen, onder andere door het verrassende contrast tussen je keurige en je 
rebelse kant. Luuk, we kennen elkaar zo lang als we beiden in Amsterdam wonen en al die 
tijd hebben we onze goede vriendschap gehouden. Ik hoop nog lang je eerlijke mening 
te krijgen en te lachen om je flauwe grappen. 

Lieve Papa, Mama, Milou en Chloe, ik ben heel blij met jullie onvoorwaardelijk liefde en 
steun.  Dank dat jullie er altijd voor me zijn. Ik hou van jullie.
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in a family of three children. Lacking the voice and the extravagance of both gentlemen, 
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Amsterdam to start the Bachelor of Medicine at the University of Amsterdam. During his 
Bachelor he already conducted research into inflammatory bowel diseases (IBD) in adults 
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