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Naa het lezen van de voorafgaande hoofdstukken zult u begrijpen dat dit proefschrift niet 

vanzelff  tot stand gekomen is en ook zeker niet door mij alleen. 

Professor,, dr. Guido Tytgat, bedankt voor de kritische kanttekeningen bij mijn manuscripten 

enn uw adviezen en ideeën voor verder onderzoek of uitwerking van de data. Maar ook voorde 

discussiee die u altijd weer begon, bij de besprekingen of overdrachten. Uw enorme kennis van 

dee gastroenterologie. zowel van de klinische als de wetenschappelijke kant heeft mij 

geïnspireerdd en gestimuleerd. Ik voel mij dan ook bevoorrecht de doctors titel onder uw 

supervisiee te mogen krijgen. 

Daarnaastt wil ik mijn beide co-promotores bedanken, Erik Rauws en Alfons Geraedts. Beste 

Erik,, bedankt voor al de tijd die je in dit proefschrift hebt gestoken en voor het begeleiden van 

dee studies, de discussies over inclusie criteria of eindpunten, het overleg tussendoor en het 

structurerenn van de manuscripten. Ik kon altijd bij je aankloppen. Best Alfons, ondanks de 

druktee van de afdeling in het OLVG heb je altijd wel een gaatje kunnen vrij maken om de 

onderzoekenn te bespreken. Je hebt met veel inzet en enthousiasme de studies in het OLVG 

latenn lopen. 

Dee epidemiologische studie en de Doppler studie had ik niet kunnen verrichten zonder de 

hulpp van de mensen in de participerende ziekenhuizen. Naast alle artsen (zie lijst 

onderzoekers)) die zich hiervoor hebben ingezet wil ik ook zeker de assistenten, secretaresses 

enn verpleegkundigen bedanken voor hun inzet en bereidheid om mij te helpen. Het kopje 

koffiee en de gezelligheid waren een welkome afwisseling tijdens het verzamelen van de data. 

Tijdenss de multicenter studies heb ik me gerealiseerd hoe moeilijk het is om in meerdere 

centraa alle data te verzamelen en ik dank julli e dan ook voor de inzet. 

Tevenss wil ik alle patiënten van de Doppler studie bedanken. In het vaak korte tijdsbestek 

tussenn de presentatie van de bloeding en de scopie moesten julli e toestemming geven voor 

deelnamee aan de studie. Bedankt voor julli e vertrouwen. 

162 2 



Dankwoord Dankwoord 

Dee afdeling Endoscopic in het AMC. alle stafartsen, arts-assistenten, mede onderzoekers, 

verpleegkundigen,, assistenten, baliemedewerkers en secretaresses (Fred in het bijzonder), wil 

ikk bedanken voor de mogelijkheden die ik heb gehad om deze studies uit te voeren. Ik heb alle 

ruimtee en medewerking gekregen. Guy, ik wil je bedanken voor het doornemen van mijn 

diapresentatiess met jouw motiliteitsgroepje. Paul. je had altijd wel een luisterend oor en een 

goedd advies als ik een probleem had. Dj una, Anne Marie. Marjan, Wilhelmien, Daan en 

Menno,, julli e wil ik bedanken voor de steun en inzet bij de studies, maar ook voor de 

vriendschap.. Kvelien. bedankt voor het voortzetten van de Doppler studie. 

Mij nn kamergenoten in de eerste periode; Marco en Jacques. Bij julli e voelde ik me erg 

vrouwelijkk (wie zorgde er ook al weer voor de planten en de koffie?). Dank voor julli e hulp in 

mijnn eerste jaar onderzoek. Jullie ervaring kwam goed van pas. Vervolgens Roel, David en 

Christien.. Roel, de laatste maanden onderzoek hebben we samen afgesloten, laten we dat dan 

nuu ook maar samen gaan vieren. David, goed om jouw onrust als afleiding te hebben. Succes 

mett je onderzoek en ik hoopje als collega terug te zien. Christien, dank voor de gesprekken 

overr 'het leven'. Alleen nog de laatste loodjes. 

Professorr Tijssen, beste Jan, bedankt voor de epidemiologische ondersteuning. Ik kon altijd 

opp korte termijn advies krijgen. Tevens was het goed om wat kritische kanttekeningen vanuit 

eenn andere hoek te krijgen. Je had toch vaak andere ideeën over de indeling en inhoud van een 

protocoll  of manuscript. Professor Jan van Lanschot. Arie van der Ende, Herman Ader, Hans 

Reitsmaa bedankt voor julli e bijdrage en de soepele samenwerking. Hannelore Bax, bedankt 

voorr de enorme inzet en de prettige samenwerking. Danielle Dols, Ellen Vreeburg en Andréa 

Sellinkk bedankt voor julli e bijdrage aan dit proefschrift, zowel financieel als inhoudelijk. De 

vrijheidd die ik heb gekregen van AstraZeneca om de studies uit te voeren waardeer ik enorm. 

Ellenn bedankt voor al je gegevens van de studie uit 1993 94. 

Hett afronden van een promotie verloopt niet altijd even soepel naast een opleidingsplaats. De 

afdelingg interne geneeskunde in het Ikazia ziekenhuis wil ik dan ook bedanken voor het 

begripp en de ruimte die ik heb gekregen om de laatste dingen voor dit proefschrift te kunnen 

reiielen. . 
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Aangezienn ik dit boekje niet /onder de hulp van mijn familie en vrienden tot stand heb 

kunnenn brengen wil ik ook julli e hier bedanken, ten promotieonderzoek gaat m.i. alleen maar 

goedd als er ook nog een leven naast is. 

Papaa en mama. bedankt voor tja. eigenlijk voor alles. Jullie hebben mij altijd in alles 

gesteund,, zonder commentaar. Het is goed om zo"n basis te hebben. Brik. Krederieke en 

Famkee vanaf nu hebben we weer wat meer ruimte om af te spreken en heb ik ook tijd om eens 

opp Famke te passen. 

Dee paranimfen; Jan-Jaap. bedankt voor je hulp. geduld en liefde. Ik vind het knap datje me de 

ruimtee hebt gegeven die ik nodig had om dit proefschrift te schrijven. Fn je weet. anno 

sequentii  omnia mutabuntur. 

Marleen,, dank voor de bijzondere vriendschap die al jaren bestaat en hopelijk zo blijft . Jouw 

steunn en vertrouwen hebben mij bij het onderzoek geholpen. 

Mij nn vrienden uit Amsterdam, Renswoude en van de middelbare school wil ik bedanken voor 

dee gezelligheid naast het werk en de morele ondersteuning. Ik hoop dat we met al onze 

carrières,, relaties en kinderen toch de tijd voor elkaar weten te vinden in de toekomst. Van 

mijnn kant uit kan ik dit nu weer wat intensiveren. 

Daarnaastt wil ik de volgende mensen nog speciaal bedanken; Douwe. voor wie je voor mij 

bent;; Sandra en Siska, voor de uren op de tennisbaan waar het mogelijk was om alle stress 

weerr weg te slaan; Hedie en Fljo. voor de jaren vriendschap en de basis die er is. 
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Lijstt van ziekenhuizen en onderzoekers die hebben meegewerkt aan de "Amsterdam bloedt 

II ""  studie: 

Academischh Medisch Centrum; HAJ Rauws. JWFM Bartelsman, P Fockens. SJ van Deventer. 

LMM Mathus-Vliegen. GEE Boeckxstaens. MJ Bruno. JJGHM Bergman. Onze Lieve Vrouwe 

Ziekenhuis.. Amsterdam; AAM Geraedts. A van der Sluys Veer, LC Baak. Academisch 

Ziekenhuiss Vrij e Universiteit; SGM Meuwissen. AA van Bodegraven. Slotervaart ziekenhuis 

Amsterdam;; P Snel. HA van Heukelem, H Tuynman. Lucas Andreas ziekenhuis. Amsterdam; 

ECII  Wesdorp. ACTM Depla, M Vidakovic-Vudie. Medisch Centrum Alkmaar. Alkmaar; 

HAREE Tuynman. J Lourens. Ziekenhuis De Heel. Zaandam; RJLF Loffeld, ABMM van der 

Putten.. Kennemer Gasthuis, Haarlem; W Dekker, J Eervverda. F-JFE Vismans, RWM van der 

Hulst.. Spaarne ziekenhuis, locatie Haarlem; YV Bruins Slot. Spaarne ziekenhuis, locatie 

Heemstede;; JL Meijer. 

Lijstt van ziekenhuizen en onderzoekers die hebben meegewerkt aan de Doppler studie: 

Academischh Medisch Centrum; EAJ Rauws, JWFM Bartelsman, P Fockens, LM Mathus-

Vliegen.. MJ Bruno, JJGHM Bergman. Onze Lieve Vrouwe Ziekenhuis, Amsterdam; AAM 

Geraedts,, A van der Sluys Veer, LC Baak. Kennemer Gasthuis, locatie Elisabeth Gasthuis, 

Haarlem;; W Dekker, J Ferwerda. Medisch Spectrum Twente; JJ Kolkman. 

Dataa Monitoring Commissie van de Doppler studie: 

SGMM Meuwissen. gastroenteroloog Vrij e Universiteit Amsterdam. AC Tersmctte. 

epidemioloog. . 
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