
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Stress-induced decrease of intestinal barrier functioning: a general
phenomenon?

van Kalkeren, A.A.

Publication date
2002

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Kalkeren, A. A. (2002). Stress-induced decrease of intestinal barrier functioning: a
general phenomenon? [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/stressinduced-decrease-of-intestinal-barrier-functioning-a-general-phenomenon(d5e822c2-fe39-425a-9652-61afe17746fe).html


Dankwoord d 



dankwoord dankwoord 

Hartelijkk dank... 

Voordatt ik aan dit laatste en ongetwijfeld meest gelezen deel van het proefschrift toekwam, 
hadd ik mijn curriculum vitae geschreven. Als een film passeerden de jaren van studeren en 
onderzoekenn de revue. Intensieve jaren, maar zelden ontbrak het enthousiasme. En als het 
somss tanende was voor mijn eigen onderzoek, dan toch niet voor dat van een ander. De 
wetenschapp intrigeert voortdurend, dat blijkt wel als die film zich nog eens afspeelt in 
dezelfdee 'grijze massa' als waar ik tijdens mijn studie, maar ook daarna, in geïnteresseerd was 
(enn die mij trouwens vooral roze voorkwam als ik er weer een uit een muizen- of 
rattenschedeltjee zat te lepelen). Ik wil iedereen bedanken die tijdens mijn studie en 
promotieonderzoekk zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van die interesses 
enn de sturing daarvan in wetenschappelijk onderzoek en verslaglegging. Hoofdrolspelers 
tijdenss mijn studie in de specialisatierichting gedrags- en neurowetenschappen, bedankt! 
Voorall  dr. Jack Groot, mijn directe begeleider in de laatste 4,5 jaar die mijn 
promotieonderzoekk in beslag namen, wil ik heel hartelijk bedanken. Jack, je hebt een heel 
belangrijkee bijdrage geleverd aan het volbrengen van deze klus! Vooral in het eindstadium 
hebb je daar veel energie in gestoken. We waren het in de afgelopen jaren niet altijd met elkaar 
eens,, maar ik heb veel van je geleerd, en ben je dankbaar voor het geduld dat je had, ook toen 
ikk het ten langen leste wel eens niet meer zag (zitten). En voor de ruimte die ik kreeg toen ik 
inn een eerder stadium wel erg veel energie stak in mijn drukke politieke nevenfuncties en met 
kleinee oogjes op het lab verscheen. Ook mijn promotores prof.dr. Marian Joëls en prof. dr. 
Jaapp Koolhaas wil ik bedanken: Marian, ik heb bewondering voor je kritische en terechte 
vragenn bij een onderwerp dat toch wat verder van je af stond, en je inzet om, toen de uiterste 
deadlinee wel heel dichtbij kwam, de general discussion tussen alle bedrijven door nog na te 
kijkenn en te redigeren. Jaap, tussen 1995 en heden heb ik regelmatig in je werkkamer gezeten 
omm te praten over wetenschap en over de toekomst van mij in de wetenschap (en achteraf 
beschouwdd misschien wel wat te weinig). Altij d waren die gesprekken verhelderend, en op de 
eenn of andere manier kwam ik er lichter uit dan ik er was binnengegaan. Tenslotte, ook de 
ledenn van de leescommissie dank ik voor hun bijdrage aan dit project. 

Uitt mijn huidige werkkring bij ZonMw bedank ik met name Janna de Boer en Rob 
Heinsbroek,, voor de ruimte die ze gegeven hebben om dit boekje af te maken. 

Mij nn collega's namen in de afgelopen jaren ook een belangrijke plaats in. Jurgen, Jolanda, 
Judithh en Claudia, met z'n vijven op een paar vierkante meter zitten, met relatief minder 
ruimtee dan we de muizen en ratten wettelijk verplicht zijn te geven, kan veel problemen 
geven.. Zo niet bij ons. Tegenpolen waren we, en de discussies waren soms heftig. Maar we 
hebbenn elkaar daarin wel gevormd, lief en leed gedeeld en vonden en vinden het zelfs nodig 
omm regelmatig bij elkaar over de vloer te komen en - met aanhang - naar Harry Potter te gaan. 
Geenn wonder dat het vertrek van bijna de helft van de groep (Jolanda naar het NIH en ikzelf 
naarr ZonMw) nogal wat teweegbracht bij de achterblijvers. Gelukkig is julli e aantal weer 
aangevuldd tot vijf met de komst van Jeffrey en Lisette. 
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Jolanda,, veel dank voor je hulp bij de massa experimenten die voor hoofdstuk 6 moesten 
wordenn gedaan, onder tijdsdruk! Veel succes op het Nederlands Instituut voor 
Hersenonderzoek,, waar je bent terugkeert naar je eerste liefde op wetenschappelijk vlak, en 
mett musiceren. Zonder jou had ik ook nog niet geweten wat een conga was, laat staan erop 
geslagen.. Jurgen, jouw geknal met droogijs in epjes heeft me diverse hartverzakkingen 
bezorgd.. Gelukkig kwam je me schuldbewust altijd koffie brengen om mijn hart weer op te 
halenn en tolereerde ji j mijn onbeschaamde interesse in de door jou meegebrachte dropjes met 
eenn ongekende ruimhartigheid. Volgens mij word ji j straks een zorgzame pappa. Claudia, ik 
hebb heel, heel veel uurtjes met je op de Flevolijn heen en weer gesjeesd of stilgestaan. Dank 
voorr al je support. Je was er goed in om op het juiste moment voor een hartversterkertje te 
zorgen!!  En in een adem met jou noem ik natuurlijk Pepijn, je aanstaande echtgenoot, die, 
samenn met jou, een niet onbelangrijke bijdrage leverde aan mijn boekje: de kaft. Pepijn, we 
hebbenn heel wat interessante gesprekken gevoerd. Daarbij ging het zelden over de kaft. 
Volgenss mij moet je ook maar eens in de politiek ;-). Judith, van alle collega's heb ik het 
langstee traject met jou gelopen. Je was er al toen ik kwam. Je bewandelde voor mij de weg 
naarr de Aula. Nooit was je te beroerd om een vraag te beantwoorden, mij wat van je 
uitgebreidee kennis ten aanzien van computeren over te dragen of me anderszins te helpen. We 
bezochtenn samen diverse congressen en maakten dan leuke uitstapjes, wat erg gezellig was. Je 
gavee voor organiseren, de trouw in je werk, maar ook in je relaties, en je plichtsbesef zijn 
bijzonderr en bewonderenswaardig! Ik ben zeer vereerd met jou als paranimf! 

Enn dan de vertrekkers en nieuwkomers: Helen, je vertrok een paar jaar geleden. Een tijd 
langg was je mijn overbuurvrouw op onze werkkamer. Gelukkig kom ik je zo af en toe nog 
tegen,, omdat je ook op de een of andere manier verbonden bleef met ons. Al is er dan altijd te 
weinigg gelegenheid om bij te kletsen. Lisette, ik maak je niet meer mee in onze groep, maar 
kenn je ook vanaf het eerste uur. Intussen is je leven verrijkt met twee mannen, een grote en 
eenn kleine. Ik hoop datje met je moleculaire handigheid een belangrijke bijdrage kan leveren 
aann het interessante werk in de groep van Jack. Pieter, bedankt voor je begeleiding in de 
eerstee fase van het praktische werk. Ik was overigens erg blij met onze nieuwe mini-
opstelling,, want aan dat oude houtje-touwtje ding van jou had ik af en toe behoorlijk het land. 
Toegegeven,, het had ook wel wat: echt ambachtelijk! Ruud, nu we het er toch over hebben, 
bedanktt voor je inspanningen om mijn 'Piggy' aan de goede software te helpen. Jeffrey, bij 
ZonMww willen we stimuleren dat artsen, al dan niet in opleiding, wetenschappelijk onderzoek 
doen.. Vandaar dat het me goed doet dat ji j je daar met verve op hebt gestort. Veel succes, 
voorall  met de HRP bepalingen...! Meike en Rogier, ik wil julli e hier nogmaals bedanken 
voorr julli e bijdrage aan hoofdstuk 3. Ik vond het leuk om een klein stukje van julli e opleiding 
tee mogen verzorgen door als stagebegeleider op te treden. Jullie muizenjacht in het Open 
Fieldd ligt trouwens nog op video vast en zou het vast goed doen in 'De leukste thuis'. 

Enn dan de (overige) collega's, deels steevaste 'koffiehoekers' (Suharti, Els, Karen, Rob, en 
Greett (ondanks je pensioen nog altijd trouw in het kaartjes sturen), Willem, Monique en de 
anderee collega's van de 'tweede, derde en vierde': bedankt voor belangstelling, voor 
gezelligheid,, discussies en taart, veel taart. Jullie werk betreft voornamelijk het 
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hersenonderzoekk en de brug naar 'the brain in the gut' was best wel eens lastig te slaan. De 
overeenkomstt tussen beide is echter het ontstaan van 'gut feelings', want deze komen ook tot 
ontwikkelingg in het brein.... De overeenkomst tussen lipiden in plantencellen en 
darmpermeabiliteitt lijk t nog iets ingewikkelder (hoewel het gezien het onderzoek van Judith 
enn Claudia misschien dichterbij is dan je zou denken) maar niettemin: John, bedankt ook voor 
jee belangstelling en goede zorgen. 

Marko,, dankzij jou en je varkens op het ID-Lelystad is hoofdstuk 5 er gekomen. Wat ik 
beschouww als meest ranzige experimenten die ik ooit gedaan heb (alleen ji j weet van de geur, 
dee warmte en de vliegen die een significante bijdrage leveren aan de long-term potentiation 
diee de herinnering levend houd), had ik achteraf toch niet willen missen. Helaas is publicatie 
vann de resultaten lastig omdat er geen controledieren waren, maar niettemin waren het unieke 
experimenten.. Janneke Samsom en Lisette van Berkel van de afdeling Celbiologie en 
Immunologiee van de VU, bedankt voor julli e bijdrage aan hoofdstuk 6! Aan julli e inzet en 
enthousiasmee heeft het niet gelegen dat we niet vonden wat we hoopten te vinden. 

Enn zijn zulke intensieve jaren mogelijk zonder vrienden? Bea, we hebben een heel groot deel 
vann ons leven samen opgelopen. Ook jij hoopt over een tijdje in Groningen te promoveren in 
dee biologie. Sterkte met die laatste loodjes en bedankt voor alles wat je me gaf! Annemieke, 
hett is goed dat de draad weer hebben opgepakt! Ticia, je me gevolgd en met me meegeleefd, 
aanvankelijkk intensief als huisgenoot. Als ex-bioloog en psycholoog-in-wording heb je met 
mijj  heel wat afgefilosofeerd, onderwijl de tiramisu weglepelend. Leuk dat ik najaren weer bij 
jee in de buurt woon! Ingrid, als 'Wageningse veeteler' voelde je je aanvankelijk een vreemde 
eendd in de bijt tussen de neurobiologen op de afdeling dierfysiologie van Groningen, maar je 
piktee het snel op. De afgelopen jaren woonden we een tijdje bij elkaar in huis, toen tegenover 
elkaarr en later 'om de hoek'. Dat was leuk en het was interessant je mee te maken in alle 
veranderingenn die optraden, tot en met je moederschap nu en ondertussen ook nog je paranimf 
tee zijn. Jos, je kunt de partners van je vrienden niet uitzoeken, maar ik vind dat Ingrid een 
aardigee kerel gekozen heeft en dat Jasmijn een zorgzame pappa heeft. Helaas is het niet 
gekomenn van gezamenlijk hardlopen, alle goede voornemens ten spijt. Gerben, in amper twee 
jaarr hebben we heel wat opgebouwd en meegemaakt. Dat de bomen in de bossen rond 
Amersfoortt ons nog maar vaak mogen zien langskomen, terwijl we de ontbossing tegengaan 
doorr het planten van mega-oerwouden die gekenmerkt worden door een grote biodiversiteit! 
Bedankt,, je was onmisbaar. Erik, dat bomen in een telefoonlijn net zo goed gedijen als in een 
boss staat ook onomstotelijk vast, statistisch significant, getest met een ANOVA. Hans, zelden 
hebb ik iemand gekend die zo zichtbaar in mij geloofde, daar waar ik zo vaak aan mezelf 
twijfelde.. Dat geeft voor mij een bijzonder randje aan onze vriendschap. Ik heb als voorzitter 
naa de fusie een tijd met jou de kar van Perspectief getrokken. Ik ben je toen enorm gaan 
respecteren.. Ik hoop dat we nog veel van onze gezamenlijke plannen op het politieke vlak 
gaann realiseren. Ik ben blij dat je mijn paranimf wilt zijn! 

Enn dan zijn er nog zoveel anderen die ieder op hun eigen wijze kleur en ook richting 
hebbenn gegeven aan mijn leven dat al jaren verdeeld is tussen wetenschap en politiek. 
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Gerbramm en Marian, laatst realiseerde ik me dat mijn activiteiten in de politiek hun basis 
vondenn in ons gezamenlijke werk voor de lokale GPJC in Hoogeveen en het blad Stand-by. 
Frank,, zonder jou was er minder PerspectieF en (d)Ebate. (Engel)Bert, mijn opvolger als 
voorzitterr van PerspectieF, binnenkort maar weer eens naar Murphy's? Aldrik, tof om elkaar 
alss oud-bestuursleden regelmatig te treffen. Wietse, ji j ook bedankt voor je welgemeende 
interesse,, vooral in de irrationele kant van mijn persoon. Bedankt 'ChristenUnie-ers' voor 
julli ee interesse tijdens onze voorbereidingen op de campagne (Ja Eimert - "mag ik even 
paternalistischh zijn: maar hoe staat het met je boekje, heb je hier wel tijd voor?" - het is af!) 
enn in de kerkelijke gemeente van Lelystad. Heb ik iedereen gehad? Vast niet. 

Zekerr niet, want last, but not least bedank ik mijn familie voor hun steun, hoewel het soms 
bestt moeilijk was voor julli e je het leven van een student en een OiO voor te stellen, die er 
bovendienn van alles bij deed en dus per definitie altijd te druk was, soms zelfs te druk voor 
jullie.. Opa en oma's, bedankt voor julli e interesse. Chris, Patricia, Hans, Jeanet, Rudi, Karin 
enn Erik, tof om julli e als broer en (schoon)zus te hebben! Pappa en mamma, dank voor julli e 
support,, al die jaren. En bij alle verhuizingen, niet te vergeten. Ik ging mijn eigen weg, maar 
julli ee volgden hem op de voet. En pap, ik had toch de nachtmerrie genomen naar Lelystad in 
plaatss van de fiets... 

Nu,, met een zekere weemoed, neem ik afscheid van het lab - Partir, c'est mourir un peut; c'est 
mourirr a ce qu'on aime... (ja Wim Ghijsen, zoals je ziet houd ik soms ook van dramatiseren, 
bedanktt voor je belangstelling tijdens de vele uren die we samen treinden tussen Amsterdam 
enn Almere) - maar vooralsnog niet van de wetenschap. Juist in mijn nieuwe functie bij 
ZonMww in Den Haag komt de brede wetenschappelijke achtergrond door de veelheid aan 
onderwerpenn waar ik mij ooit eens in verdiept heb, weer zo perfect van pas. En nu, waarheen 
leidtt de weg...? We zien het wel. Bovenaan staat voor mij in elk geval dit: Wat de toekomst 
brengenn moge, mij geleidt des Heren hand. Ik dank jullie, pappa en mamma, dat - hoewel dit 
geenn antwoord geeft op de vele levensvragen -julli e me dat geloof hebben willen voorleven. 
Daaromm draag ik dit boekje ook aan julli e op. 
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