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Dankwoord

In de eerste plaats wil ik de patiënten bedanken die deelnamen aan de Fecal trial. 

Vaak op hoge leeftijd en met weinig uitzicht op genezing na maandenlange diarree, 

gaven ze toestemming voor een behandeling die op zijn minst als onorthodox 

beschouwd kan worden. Dankzij hen hebben we kunnen aantonen hoe goed de 

behandeling werkt.  

Dank ook aan de donoren, die de vanzelfsprekendheid van poepen in alle rust en 

anonimiteit opgaven door hun ontlasting (soms onder hoge druk) op te vangen. 

De sms “the eagle has landed” kreeg een nieuwe betekenis. 

Dank aan mijn promotor, professor Peter Speelman. 

Beste Peter, ik heb zoveel van je geleerd. Veel dank voor je helicopterview, voor de 

rust en onverstoorbaarheid bij elke hobbel op de weg. En alle grappen over poep, 

het ouderschap en met name de combinatie. 

Veel dank aan de copromotoren. 

Beste Josbert, met je onvermoeide energie en je continu borrelende vrij 

associërende geest vol ideeën is het een plezier met je te werken. Het feit dat 

we elkaar de afgelopen jaren vooral tussen 7.50 en 8.00 ’s ochtends en 23.00 en 

23.10 ‘s avonds spraken deed niet af aan de pret. Veel dank voor je steun en je 

grenzeloze optimisme. Alleen dankzij jouw uithoudingsvermogen is het gelukt de 

toch kleine studie die we gedaan hebben de grootst mogelijke impact te laten 

hebben. Stelling 6 is zeker niet op jou van toepassing.

Beste Marcel , veel dank voor alle statistische en wereldwijze input. Bij elke deadline 

waren de nachtelijke telefoontjes altijd verhelderend, wat moet het vermoeiend 

zijn geweest om steeds opnieuw het verschil tussen doelmatigheid en effectiviteit 

uit te leggen. Op naar je vijfde ingelijste stuk!

Max, dank dat je een voorbeeld bent van hoe je met promovendi omgaat, ik heb 

een hoop van je geleerd! Je bent als geen ander in staat tot extreem efficiënte 

communicatie, waarbij soms twee woorden genoeg zijn om een carrière te 

veranderen. 

31773 Nood.indd   226 22-12-14   10:33



Appendices  

227

Beste leden van de promotiecommissie, Professor drs. J.F.W.M. Bartelsman, Professor 

dr. J.B.L. Hoekstra, Professor dr. E.J. Kuijper, Professor dr. M.M. Levi, Professor dr. 

J.M. Prins, Professor dr. H.L. Zaaijer, hartelijk dank voor het beoordelen van mijn 

proefschrift en de bereidheid plaats te nemen in mijn promotiecommissie.

Aparte dank aan Ed Kuijper, de ongekroonde Clostridium difficile koning, in ieder 

geval van Europa, en wat mij betreft ook van het heelal. Als vraagbaak vanuit het 

referentiecentrum voor Clostridium difficile in Nederland verwees je patiënten, 

was in je lab alles mogelijk wat elders niet lukte en was je het allersnelst met het 

terugsturen van manuscripten en reacties. 

Marcel Levi, bedankt voor het bedenken van de studie! Dit hele boekje had niet 

bestaan als je niet de suggestie had gedaan om op een A4tje nog “even een 

subsidievoorstel” voor ZonMW te schrijven. 

Wageningen University, Willem de Vos, Susana Fuentes, Erwin Zoetendal. Your 

impressive work has enriched the results of the fecal trial in a great deal. The 

evaluation of the composition of microbiota before and after transplantation is such 

an important step in understanding its effect. I am honored to have contributed 

to your work. 

Hans Zaaijer en Tom van Gool bedankt voor alle hulp bij het bedenken van een 

goed donorscreeningsprotocol. Uiteindelijk valt of staat toch alles met goede 

screening! Dank aan de afdeling Medische Microbiologie / Parasitologie van het 

AMC, Carolien Visser voor alle tijd, en zeker ook de andere microbiologen, Rob 

Weijts voor praktische hulp, Anneke Oei voor nooit aflatende interesse, heren van 

de sterilisatie voor het toch altijd weer aannemen van die verontreinigde trechter. 

Analisten van zowel de bacteriologie voor het tolereren van de pakketjes in de 

koelkast, serologie voor het tolereren van deze promovenda met blinde vlek voor 

pipetteren en de parasitologie voor het uitlenen van jullie zuurkast. Dank aan de 

afdeling MDL van het AMC  voor het plaatsen van sondes (An, Lydia, Sam!), Paul 

Fockens en Joep Bartelsman voor alle interesse in en steun bij de studie, en de dokters 

in de deelnemende centra, waarbij jullie METC vaak  meewarig en soms ronduit 

afkeurend het protocol beoordeelde op alles behalve lokale uitvoerbaarheid, en 

de inhoud van de trial met hand en tand verdedigd moest worden. Zinzi, Isaie en 

Iuke dank voor jullie hulp! 
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De diabetesgang, waar ik natuurlijk eigenlijk helemaal niet bij hoorde, (er is geen 

enkele glucose gemeten bij de patiënten in hoofdstuk 3), maar waar ik toch mee 

mocht lunchen. Bregje, Jeroen, Saar, Sanne, Wanda, Airin, Arianne, Josephine, 

Marjolijn en natuurlijk SPSSYuri, jullie hebben het er een stuk leuker door gemaakt!

Lieve nieuwe collega’s van het Havenziekenhuis, dank voor het geweldige eerste 

jaar, ik verheug me op de toekomst aan de Maas!

Mijn paranimfen Anne en Fleur. Anne, jouw efficiëntie (een jaar later begonnen, 

twee jaar eerder klaar, houdster van het huidig record van een fecestransplantatie 

in 4 minuten) en het feit dat je zo’n ongelooflijk ochtendmens bent, maakt met je 

sportiviteit dat je drie eigenschappen in grote mate bezit die ik ontbeer. Toch ben 

ik ontzettend blij dat we met elkaar de onderzoeken hebben gedaan en het hokje 

op F4 hebben gedeeld. En dank voor de introductie in de wereld van goji bessen, 

spelt, noten, zaden, nog meer spelt en biologische thee.

Fleur, dag één van de introductie, dezelfde mentorgroep en zie waar we gekomen 

zijn! Je rust, en relativerend vermogen en natuurlijk je goede eigenschap om altijd 

alles zo goed bij te houden, sms-end of, jawel, whatsappend zijn altijd een meer 

dan welkome afleiding!

Soms leek het heelal te cirkelen om de combinatie proefschrift en werk. Gelukkig 

zijn er mensen die me bij tijd en wijle hebben laten weten dat dit toch echt 

geen echt bestaand natuurkundig verschijnsel is;  Lieke, Margriet, Liane, Thecla, 

Philippinne, Steffelien en Jolanda,  Annika, Alien, Saskia, Celia en de buurtjes tot 

heel snel allemaal. 

Lieve Ada en Paul, Ad en Nadine, Henk en Truus. Bedankt voor jullie eeuwigdurende 

interesse en steun, op elk vlak. Soms meewarig en bezorgd, maar altijd heel 

enthousiast hebben jullie gekeken hoe druk het was, wat ik nou weer op mijn 

hals haalde, wat fijn dat jullie er allemaal zijn, hopelijk ben ik wat vaker op tijd voor 

het eten! Jim bedankt voor de passende sinterklaassurprise, zelfs nog voordat het 

allemaal begonnen was! 

Lieve zussen, wat heerlijk dat jullie er zijn als het echt belangrijk is (en ook als het 

natuurlijk helemaal niet belangrijk is).

Sander, na jouw eigen dankwoord in je proefschrift vorig jaar kun je niets anders 

dan het mooiste dankwoord verwachten. Bedankt dat je bij me hoort, en ik bij jou. 

Je weet (ondanks het feit dat je geen donor was in de studie) dat ik zoveel aan je 

te danken heb. Eefje en Casper, lieve schattige apies, hierna is het klaar! Denk ik. 
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PhD portfolio

PhD training Year Workload

ECTS

Courses AMC Graduate School

Clinical data management 2007 0.3

The AMC world of science 2008 0.7

Good Clinical Practice 2008 0.9

Practical Biostatistics 2008 1.1

Clinical Epidemiology 2008 0.6

Infectious diseases 2008 1.3

Other courses:

Boerhaave course: infection control measures and new 

treatment modalities for emerging CDAD 2008 0.4

Ruysch lectures 1.0

Weekly department seminars 4.0

Presentations

Oral presentations

Duodenal Infusion of Donor Feces for Recurrent 

Clostridium difficile infection, results of a randomized 

controlled trial,  Dutch Internal Medicine convention 2013 0.5

Duodenal Infusion of Donor Feces for Recurrent 

Clostridium difficile infection, results of a randomized 

controlled trial,  President Select, 

voorjaarsbijeenkomst NVGE 2013 0.5

Pathogenesis and treatment of recurrent CDI,  

ECCMID London 2012 0.5 

Recurrent CDI, when the shit hits the fan, LUMC 2012 0.5

Overview on treatment of Clostridium difficile infections.

Infectious diseases symposium, AMC 2011 0.5 

Clostridium difficile anno 2011, Amsterdam Symposium 

Internal Medicine, Beurs van Berlage 2011 0.5 
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PhD training Year Workload

ECTS

Recurrent Clostridium difficile infections and donor 

feces infusions, SWAB symposium Utrecht 2011 0.5 

Clostridium difficile, a zoonosis? Infectious diseases 

Symposium, Academic Medical Center Amsterdam. 2011 0.5

Poster Presentations

Efficacy of fecal therapy for recurrent Clostridium difficile

associated diarrhea, ECCMID Barcelona: 2008 0.5

(Inter)national conferences

European Conference on Clinical Microbiology 

and Infectious diseases, Barcelona 2008 0.25

Internistendagen 2009 0.5

Internistendagen 2012 0.5

European Conference on Clinical Microbiology 

and Infectious diseases,, London 2012 0.25

Internistendagen 2013 0.5

Annual scientific meeting of the NVGE 2013 0.25

Teaching

Lecturing

Cinima Course Infectious diseases 2009-2012 3

Student Coaching for their scientific course

Zinzi Hegeman, asymptomatic carriage of C.difficile 2009 1

Iuke Douwes Dekker, cultivability of donor feces 2011 1
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Publications

Publications in thesis

E. van Nood, P. Speelman, M.G.W. Dijkgraaf, J.J. Keller. Long term outcome of donor 

feces infusion for recurrent Clostridium difficile infection.

submitted

E. van Nood, P. Speelman, J.J. Keller, M.G.W.  Dijkgraaf. The cost-effectiveness and cost-

utility of donor feces infusion for recurrent Clostridium difficile infection. submitted

R. Singh, E. van Nood, M. Nieuwdorp, B. van Dam, I.J. Ten Berge, S.E. Geerlings, 

F.J. Bemelman. Donor feces infusion for eradication of Extended Spectrum beta-

Lactamase producing Escherichia coli in a patient with end stage renal disease. Clin 

Microbiol Infect. 2014 May 20.

 

S. Fuentes, E. van Nood, S. Tims, I. Heikamp-de Jong, C.J. Ter BraakJ, J.J. Keller, E.G. 

Zoetendal,  W.M. de Vos. Reset of a critically disturbed microbial ecosystem: faecal 

transplant in recurrent Clostridium difficile infection. ISME J. 2014 Feb 27.

E. van Nood, P. Speelman, M. Nieuwdorp, J.J. Keller.

Fecal microbiota transplantation: facts and controversies. Curr Opin Gastroenterol. 

2014 Jan;30(1):34-9. 

E. van Nood, A. Vrieze, M. Nieuwdorp, S. Fuentes, E.G. Zoetendal, W.M. de Vos, C.E. 

Visser, E.J. Kuijper, J.F. Tijssen, J.W. Bartelsman, P. Speelman, M.G. Dijkgraaf, J.J. Keller

Duodenal infusion of donor feces for recurrent Clostridium difficile infection. N Engl 

J Med. 2013 Jan 31;368(5):407-15

A. Vrieze, E. van Nood, F. Holleman, J. Salojärvi, R.S. Kootte, J.F. Bartelsman, G.M. 

Dallinga-Thie , M.T. Ackermans, M.J. Serlie, R. Oozeer, M. Derrien, A. Druesne, J.E. 

Van Hylckama Vlieg, V.W. Bloks, A.K. Groen, H.G. Heilig, E.G. Zoetendal, E.S. Stroes, 

W.M. de Vos, J.B. Hoekstra, M. Nieuwdorp.  Transfer of intestinal microbiota from 

lean donors increases insulin sensitivity in individuals with metabolic syndrome. 

Gastroenterology. 2012 Oct;143(4):913-6.e7.
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E. van Nood, P. Speelman, E.J. Kuijper, J.J. Keller. Struggling with recurrent Clostridium 

difficile infections: is donor faeces the solution? Review. Euro Surveill. 2009 Aug 

27;14(34).

M. Nieuwdorp, E. van Nood, P. Speelman, H.A. van Heukelem, J.M. Jansen, C.E. Visser, 
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Other peer reviewed publications 

N.G. Rossen, A. Bart, N. Verhaar, E. van Nood, R. Kootte, P.F. de Groot, G.R. D’Haens, 

C.Y. Ponsioen, T.  v Gool. Low prevalence of Blastocystis species in active ulcerative 

colitis patients. Submitted
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M. Knaapen, J.A. Romijn, M.R. Soeters, E.E. Blaak, G.M. Dallinga-Thie, D. Reijnders, M.T. 

Ackermans , M.J. Serlie, F.K. Knop, J.J. Holst, C. van der Ley, I.P. Kema, E.G. Zoetendal, 

W.M. de Vos, J.B. Hoekstra , E.S. Stroes, A.K. Groen, M. Nieuwdorp. Impact of oral 

vancomycin on gut microbiota, bile acid metabolism, and insulin sensitivity. J 

Hepatol. 2014 Apr;60(4):824-31.

E. van Nood, J.J. Keller, E.J. Kuijper, P. Speelman.

[New treatment options for infections with Clostridium difficile].  Ned Tijdschr 

Geneeskd. 2013;157(48):A6580.

Duodenal infusion of feces for recurrent Clostridium difficile. E. van Nood, M.G. 

Dijkgraaf, J.J. Keller. N Engl J Med. 2013 May 30;368(22):2145. Author reply

A. Vrieze, P.F. de Groot, R.S. Kootte, M. Knaapen, E. van Nood, M. Nieuwdorp.

Fecal transplant: a safe and sustainable clinical therapy for restoring intestinal 

microbial balance in human disease? Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2013 

Feb;27(1):127-37. 

E. van Nood, K. van Dijk, Z. Hegeman, C.E.Visser, P.Speelman. Asymptomatic carriage 

of Clostridium difficile in health care workers. Do we disregard the doctor? Infect 

Control Hosp Epidemiol. 2009 Sep;30(9):924-5.
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Neth J Med. 2005 Sep;63(8):319-21
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Ned Tijdschr Geneeskd, studenteneditie, 2000, okt (4), 66

Other

Workshop Microbial Ecology in States of Health and Disease: Clinical application of 

Fecal Microbiota Transplantation in Clostridium difficile and beyond. 

J. J. Keller, E. van Nood

E. van Nood, J.F.W.M. Bartelsman, P. Speelman, J.J. Keller. Succesvolle behandeling 
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About the author

Els van Nood was born in Hilversum in 1976, but grew up in De Rijp with her parents 

and two sisters. She finished her secondary education at the Murmellius Gymnasium 

in Alkmaar. She received her medical training at the VUMC, with additional clinical 

and research courses in Tanzania and South Africa. After completing with honours, 

she started as resident Internal Medicine in the Flevoziekenhuis, Almere under the 

guidance of Ser Peters. A year later she started her residency for internal Medicine 

in 2004 in the Academic Medical Center under the guidance of Marcel Levi, Joost 

Hoekstra and Peter Speelman, with a differentiation in Infectious diseases under 

the guidance of Jan Prins from 2010.

From 2008 to 2010 she interrupted her training in internal Medicine for research in 

the field of Fecal Microbiota transplantation, of which this PhD thesis is the result. 

After completion of her training as internist, she worked in the Flevoziekenhuis, 

Almere and the sint Antoniusziekenhuis, Nieuwegein. Currently she is working in 
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