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DANKWOORD 

Deze bladzijden wil ik graag gebruiken om iedereen te bedanken die op enigerlei 

wijze bij de totstandkoming van dit proefschrift betrokken is geweest. Ik realiseer me 

dat dat nog een hele klus wordt, aangezien ik de afgelopen tien jaar overal en nergens 

gewerkt heb. Daarom lijkt het mij verstandig om het in historische volgorde aan te 

pakken, in de hoop dat ik niemand zal vergeten, waarvoor bij voorbaat excuus. 

Allereerst wil ik hierbij mijn ouders bedanken, die mij altijd gestimuleerd hebben om 

door te leren, waarvoor zij zelf nooit de kans hebben gehad. Ik zou natuurlijk niets 

liever hebben gewild dan dat zij de totstandkoming van dit proefschrift nog mee 

hadden kunnen maken en draag het daarom aan hen op. Ook wil ik hier noemen 

muoike Tjitske en omke Maarten Visser, die mij door het eindexamenjaar aan het 

Christelijk Gymnasium in Leeuwarden heen hebben gesleept. Muoike Tjitske, ik dank 

u voor uw nimmer aflatende belangstelling in de afgelopen jaren en ik verheug mij bij 

voorbaat op uw aanwezigheid bij de verdediging van dit proefschrift. 

Van mijn doctoraalstudie zijn mij vooral de wijze lessen van professor Johan Blok 

(VU) bijgebleven en de vuurdoop voor mondelinge presentatie die professor David de 

Wied (RUU) mij heeft gegeven. Ik wil echter vooral dr. Jack Groot bedanken dat hij 

mij tijdens en na mijn doctoraalstudie de kans heeft gegeven om mij te bekwamen in 

de darmfysiologie. Jack, door de opleiding die jij me hebt gegeven kon ik in 1991 als 

toegevoegd onderzoeker worden toegevoegd aan de toen nog jonge honden club van 

Kindergastroenterologie en Voeding op het AMC, waarmee ik een unieke periode heb 

mogen meemaken. 

Jan Dekker, Edmond Rings, Erik van Beers en Kristien Tytgat, jullie waren de eerste 

generatie van deze onderzoeksgroep en ik wil jullie allen danken voor de bijzondere 

manier waarop jullie me hebben gestimuleerd om een darmfysiologisch laboratorium 

op te bouwen. Hans Büller, jouw wetenschappelijk inzicht en enthousiasmerende 

opstelling hebben veel bijgedragen aan de sfeer waarin ik mijn werk kon doen. Jan 

Taminiau, jij bent het geweest die mij de vrijheid heeft gegeven om naar eigen(wijs) 

inzicht mijn onderzoeksonderwerpen te kiezen en ik ben je daar bijzonder dankbaar 

voor. Jij hebt er ook voor gezorgd dat ik mijn eerste internationale ervaring op kon 

doen in het lab van professor Jehan-François Desjeux en dr. Martine Heyman aan het 

INSERM-U 290 in Parijs. Aldaar heb ik mijn eerste macromoleculaire 

permeabiliteitsexperimenten verricht en via dit lab heb ik veel technieken en 

gespecialiseerde apparatuur in Amsterdam kunnen importeren. Dear Martine and 
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Jehan-François, thanks to you I have been able to learn the ins and outs of intestinal 

macromolecular permeability, and I hope that our collaboration through the years will 

continue and expand in the future. Professor Desjeux, it is a great honour for me that 

you will be present at the thesis defence. 

Zowel op het AMC als op het lab van Jack Groot aan de Biologiefaculteit heb ik 

samen met Roger Peeters (NIZO) de "dubbel suiker" permeabiliteitstest proberen te 

doorgronden, en Roger, ik dank jou en Roelof van der Meer voor de grote bijdrage die 

jullie aan het tweede hoofdstuk, mijn eerste publicatie, hebben geleverd. De eerste 

klap is een daalder waard! De hypothese die wij toen hebben ontwikkeld leidde 

vervolgens tot de samenwerking met de groep van Mats Jodal en professor Ove 

Lundgren aan de Universiteit van Göteborg. Dear Mats, dear Britt-Marie Finn, dear 

Anders Sjöqvist, it's incredible how fast we performed the experiments described in 

chapter three and four, and how much time it subsequently took to analyze the data 

and finally submit the manuscripts. Thank you very much for our inspiring 

collaboration, of which I'm sure that it will continue in some form in the future. De 

bijdrage van Frans Hoek en Rudy de Waart is essentieel geweest voor het tot stand 

komen van hoofdstuk vier. Ook wil ik hier de vrijwilligers van de labs op G2 en K2 

van het AMC bedanken voor hun enthousiaste deelname aan mijn "dubbel suiker" 

experimenten, waarvan de testoplossingen meestal niet al te best smaakten. 

Ondertussen begon het electronenmicroscopieteam aan de biologiefaculteit de mooiste 

plaatjes over macromoleculaire transportroutes te produceren. Met name het 

kwantificeren van endosomen is een uiterst tijdrovende klus geweest. Amanda 

Kiliaan, Greet Scholten en Anja van der Wal, zonder jullie bijdrage was dit 

proefschrift misschien wel tot stand gekomen, maar zou het ongetwijfeld een paar 

hoofstukken korter zijn geweest en ik wil jullie daarvoor van harte bedanken. Ook 

Roel Bakker wil ik hier bedanken voor de bijdrage aan hoofdstuk vijf en voor de 

inspirerende discussies over de elektrofysiologie van het darmepitheel. Klaas Dekker 

voor de vele ondersteuning tijdens experimenten en voor het installeren van de 

computerprogramma's. Verder heb ik ook heel veel plezier beleefd aan de studenten 

die ik in deze periode heb mogen begeleiden. Marianne Rots en Ingrid Kunst, jullie 

hebben allebei op een uiterst gedisciplineerde manier jullie stages volbracht, zeker in 

vergelijking met mij, en ik hoop dat ik jullie desondanks toch iets heb kunnen 

overbrengen van mijn manier van denken over onderzoek. Rick de Waard, jouw 

werkwijze kwam wat meer met de mijne overeen. Ik ben bijzonder trots dat jij onder 

andere op de universiteiten van Stanford en Berkeley een aanvang hebt gemaakt met je 

eigen promotieonderzoek en ik hoop dat we in de toekomst weer zullen samenwerken. 
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Rick, jouw stage-onderzoek heeft ook geleid tot een bloeiende samenwerking met de 

VU: Astrid van Halteren, onze samenwerking kwam tot stand doordat het nederlandse 

proefdiervoeder vergeven was van de koemelkeiwitten en dus mijn pogingen tot het 

sensibiliseren van cavia's evenmin succes hadden als die van jou met muizen. Met 

ovalbumine lukte het wel en ik ben blij dat ik zo heb kunnen bijdragen aan een 

hoofdstuk in jouw proefschrift, dat je inmiddels met succes hebt verdedigd. Ook 

Maarten van der Cammen en professor George Kraal wil ik bedanken voor hun 

bijdragen aan dit werk. Lex Houdijk en Paul van Leeuwen, jullie vraagstelling over de 

effecten van glutamine op darmpermeabiliteit heeft inmiddels geleid tot een 

geaccepteerd artikel voor the Journal of Parenteral and Enteral Nutrition. Luda 

Kouznetsova, ik wil jou bij dezen nogmaals bedanken dat jij het grootste deel van het 

praktische werk voor dit artikel hebt uitgevoerd en ik vind het nog steeds 

onvoorstelbaar dat je dankzij de nederlandse bureaucratie onverwacht terug moest 

naar Rusland. Ik ben blij te horen dat je terug bent! Lex, ik ben trots dat dit werk ook 

heeft bijdragen aan de totstandkoming van jouw proefschrift. 

De internationale congressen die ik de afgelopen jaren heb bezocht hebben een groot 

aantal bijzondere contacten opgeleverd. Allereerst wil ik hier noemen Heinz Schmitz. 

Dear Heinz, we had some good times during the AGA conventions of the past years, 

and it is thanks to you that I have been able to meet professor Jorg Dieter Schulzke. 

I'm looking forward to our next meeting in Berlin, and I'm very proud that professor 

Schulzke will be present at the thesis defence. Paul Saunders, it was thanks to you and 

to professor Mary Perdue that a close collaboration with McMaster University was 

initiated when we met each other for the first time in New Orleans. Dear Paul, I really 

enjoyed your stay in Amsterdam and I promise to write the manuscript about our 

research as soon as I have recovered from writing this thesis. Dear Mary, thank you 

for your scientific and mental support through the past years. I am also very grateful 

that you will be present at the thesis defence and I'm convinced that our fruitful 

collaboration will continue. From the ESPGAN meetings I would like to aknowledge 

the warm contacts with Staffan Redfors, Johan Söderholm and Mikael Kuitunen. 

Van de nationale samenwerkingen wil ik op deze plaats nog die met het RIVM 

noemen. Marcel van Raaij, ons gezamenlijk onderzoek naar de effecten van 

geluidsstress bij ratten heeft een uniek hoofdstuk in dit proefschrift opgeleverd en ik 

wil je daar bij deze van harte voor bedanken. 

Uiteraard wil ik hier ook mijn promotores professor Guido Tytgat en professor Hugo 

Heymans bedanken. Professor Tytgat, u bent mij in de afgelopen maanden 

daadwerkelijk tot steun geweest. Ik vermoed dat ik dit proefschrift anders niet had 


