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1088 DANKWOORD 

Dankwoord d 

Eenn proefschrift schrijf j e niet alleen.Velen hebben op een of andere manier bijgedragen aan de 

totstandkomingg van dit proefschrift waarvoor mijn dank. In het bijzonder wil ik een aantal 

personenn hier noemen: 

Allereerstt ben ik veel dank verschuldigd aan de honderden patiënten die bereid waren deel te 

nemenn aan de verschillende onderzoeken. 

Prof.. Dr G.NJ.Tytgat, beste Guido, ik bewonder jouw manier om mensen te enthousiasmeren 

enn motiveren. Jij was de en initiator en motor van dit proefschrift. Ik zie het als een voorrecht 

omm dit samen met jou tot stand te hebben mogen brengen. Ik houdt goede herinneringen aan 

dee gesprekken op jouw kamer over de studies en de manuscripten. 

Erikk Rauws, van jouw ervaring op het gebied van Helicobacter onderzoek heb ik meerdere 

malenn dankbaar gebruik gemaakt. Ook de voorbereidingen die jij , samen met René van der 

Hulst,, getroffen hebt zorgde ervoor dat ik op een 'lopende trein' kon springen en een zeer snelle 

startt kon maken toen ik in april 1996 op de afdeling kwam. 

Benn van 't HofF, als kamergenoot in het AM C en ook actiefin H. pylori onderzoek hebben wij 

veell  praktische dagelijkse probleempjes voor elkaar opgegevangen en bediscusieerd. Het samen 

lachen,, samen huilen, alsook het samen bespreken en uitvoeren van onze onderzoeken was voor 

onss beiden nuttig en plezierig.Van jouw kennis over computers heb ik meerdere malen dankbaar 

gebruikk gemaakt. 

Gastroenterologenn en assistent-gastroenterologen van het Academisch Medisch Centrum te 

Amsterdam,, julli e wil ik danken voor het helpen includeren en steeds maar weer biopteren van 

dee letterlijk honderden patiënten met'dat virus'. De collegialiteit, humor en gezelligheid op de 

afdelingg waar ik mijn onderzoek heb mogen doen en werd opgeleid tot gastroenteroloog 

waardeerr ik buitengewoon. Ik hoop en verwacht dat het contact nog lang zal blijven bestaan. 

Afdelingg statistiek, dr AJ.M. de Craen, Prof. dr J. Kleynen, Prof. dr J.G.P.Thijssen. Beste Ton, Jos 

enn Jan, julli e dank ik voor het geduld en de tijd die julli e steeds weer vrijmaakten om mee te 

denkenn over de opzet van onderzoek, en om uitleg te geven over de statistische bewerking van 

dee resultaten. 

Afdelingg pathologie, Prof. Ten Kate. Beste Fibo, alleen voor dit proefschrift heb ji j hebt meer 

dann duizend maagbiopten beoordeeld en geclassificeerd. Dank voor jouw hulp en bereidheid 

omm steeds weer opnieuw deze biopten te bekijken. 

Afdelingg microbiologie, Arie van der Ende en Philip Roorda: dank ik voor het kweken en doen 

vann E-testen op de vele maagbiopten, maar vooral ook voor de prettige wijze waarop wij daarover 

communiceerden. . 

Dee medische bibliotheek van het AMC, in het bijzonder Carla van Noort, dank ik voor de hulp 

bijj  het selecteren en verzamelen van de grote aantallen artikelen die met name voor de review 

nodigg waren. 

Mij nn dank gaat zeker ook uit naar Erik Hensen, Diederik van de Beek, Paula Stam, Heimen 

Schraffordtt Koops, Kayan Lam, Bulent Jongens en Pieter-RoelTuynman. Jullie hebben tijdens 
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j ee studietijd geholpen met het includeren van patiënten, met het scoren van artikelen voor de 

revieww en allerhande klussen die bij het tot stand komen van de verschillende artikelen uit dit 

proefschriftt kwamen kijken. Erik, ji j was er al vanaf het begin bij; ik hoop dat ji j deze 

onderzoekslijnn de komende jaren voort zult zetten. 

Endoscopicc verpleegkundigen, balie en secretariaat van de afdeling gastroenterologie: julli e dank 

ikk voor het geduld bij het steeds weer extra tijd vragen voor het nemen van biopten, het praten 

mett patiënten, de vele extra telefoontjes en 'klusjes tussendoor', maar vooral voor de prettige 

sfeerr waarin dit alles gebeurde. 

Dankk ben ik ook verschuldigd aan Laurie Schiet, die als 'native american speaker' mijn 

manuscriptenn snel en nauwkeurig doornam en van taalkundige correcties voorzag. 

Mij nn huidige maten in het Rode Kruis Ziekenhuis te Den Haag dank ik voor de tijd die julli e 

mijj  gaven om de laatste fase van dit proefschrift af te ronden. 

Heleenn Daudeij,jij staat mij in mijn nieuwe functie dagelijks bij met allerhande zaken. Ik dank 

jouu ik voor het 'als vanzelf' uit handen nemen van ontelbare klussen. Ik hoop dat wij nog vele 

jarenn zullen samenwerken. 

Dee sponsors van mijn studies en van dit proefschrift mogen niet ontbreken in dit dankwoord. 

Mett name wil ik Danielle Dols en Robert Kees Stad van AstraZeneca bedanken voor hun inzet 

enn ondersteuning. 

Keess Huibregtse, Fibo ten Kate, Ernst Kuipers, Peter Speelman en Jan van Spreeuwel, dank voor 

julli ee bereidheid deel te nemen in mijn promotiecommissie. 

Peerr Poelmann en Franc Schiet, dank voor julli e vriendschap en het feit dat julli e mijn paranimfen 

willenn zijn. 

Mij nn ouders, lieve papa en mama, julli e wil ik danken omdat julli e mij altijd vrij hebben gelaten 

inn mijn keuzes en tevens voor de onvoorwaardelijke en immer aanwezige steun en vertrouwen 

doorr de jaren heen. 

Alss laatste, maar zeker niet het minste wil ik mijn gezin noemen die de afgelopen jaren met mij 

meee hebben geleefd, en alle facetten van het schrijven van een promotie boekje in voor- en 

tegenspoedd hebben meegemaakt. Lieve Nicole, ji j zegt altijd: "het is jouw boekje": maar ik zeg 

j ee nogmaals: dit is zeker ook jouw boekje. Jij hielp mee met het controleren van lange en saaie 

controlelijsten,, las mijn manuscripten, maar bovenal maakte ji j het thuis gezellig en draaide 

dankzijj  jou thuis alles op rolletjes. Als spil van ons gezin was zonder jou dit proefschrift 

ondenkbaarr geweest. 

Stijn,, het is fij n om te weten dat als papa er niet is, ji j als grote man in huis zo goed voor Joep, 

Maartjee en mama zorgt. 

Lievee Stijn, Maartje en Joep, nu "papa's boekje" over de "bactoletjes pielotjes" klaar is gaan we 

zekerr vaker samen leuke dingen doen. 


