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Dankwoord d 

Nuu niet langer meer uitstellen, de tijd is gekomen voor een kort dankwoord. 

Kort,, omdat promoveren eigenlijk het best beschreven kan worden als één 

grotee egotrip. Voor mij bestond de trip uit twee delen: het onderzoek doen (in 

Nederland,, gestress tussen de kliniek door), en dan het opschrijven (heerlijk in 

Boston,, naast het nieuwe onderzoek). 

Lievee Hans, hooggeleerde professor Büller, jij hebt mij vanaf het begin overal, 

altijdd en bij iedereen gepromoot, soms met zoveel enthousiasme dat ik zelf 

moeitee had te geloven hoe goed (je zei dat) ik was. Je maakte in 1995 al 

voorbereidingenn voor de grootste studie in dit proefschrift, zorgde ervoor dat ik 

gesponsordd door de industrie mijn fellowship kon doen in het AMC, en je liet 

mee zien hoe belangrijk het is om goede contacten te hebben. Trots zijn op 

eigenn prestaties, altijd vieren watje te vieren hebt, en uithuilen en opnieuw 

beginnen,, dat zijn je slogans. Ik heb erg veel aan je te danken, en ik ben er 

trotss op dat je nu mijn Rotterdamse promotor bent. Ik hoop dat we in de 

toekomstt samen nog veel nieuwe plannen maken en tot uitvoer brengen! 

Lievee Jan Taminiau. Je bent een echt mens, loyaal, eerlijk, warm en geestig. 

Niett alleen leerde je me te relativeren ("scopieren kan je zelfs een aap leren"), 

jee ideeën waren origineel en je steun was onvoorwaardelijk. Dank en respect! 

Lievee Mare, ik herinner me nog goed hoe we op dezelfde dag solliciteerden 

voorr de opleidingsplaats kindergeneeskunde in het WKZ. Jaren later, in het 

AMCC mocht ik je leren scopieren ("moeilijk!!"), en werd je mijn gezellige 

kinderGE-maatje.. Ik ben blij en dankbaar datje nu mijn paranimf wilt zijn. 

Diederik,, bedankt voor het delen van onze frustraties in het gezamenlijke kleine 

werkkamertje!! En natuurlijk Joan, lieverd! Je leven lijkt soms een soap-opera, 

maarr je stond altijd voor me klaar, had altijd tijd voor een kletsje of wat geklaag, 

dank!! Verder dank ik Miriam, voorde hulp bij de budesonide studie, hoewel je 

err helaas maar kort voor me was. 
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Dearr Bo, dr Lindquist, co-chairman of our European Collaborative Research 

Groupp on Budesonide in Pediatrie IBD. I am grateful for your support and 

friendship! ! 

Hugo,, hooggeleerde professor Heymans, mijn Amsterdamse promotor. 

Bedanktt voor je interesse en "overzeese" hulp in deze laatste fase. 

Enn alle patiënten en ouders, voor hun vertrouwen! 

Tijdenss ons verblijf in Boston speelde deel 2 zich af, en begon de echte egotrip. 

Zonderr de steun van het Ter Meulen Fonds was dit alles onmogelijk geweest, 

enn was er waarschijnlijk nooit een proefschrift geweest. Eigenlijk ben ik dit 

fondss nog het meest dankbaar, en vooral Maarten Jansen die ons gepusht 

heeftt om deze stap te nemen. Oneindig veel dank! 

Thankk you Dick, professor Grand, for providing me with a chair, a desk and a 

computer,, and welcoming me in Children's Hospital for these two sabbatical 

years,, giving me ample time to write, rewrite and discuss with you the chapters 

off my thesis. You will always be an inspiration to me! Anna, my work-

roommate,, and talented IBD research coordinator; I hope you will come and 

visitt me (or maybe even work with me?) in Holland! Susan, I am so happy I 

havee got to know you here: you are a wonderful, strong and humorous person. 

Lievee mammie, dank voor je steun en voortdurende relativeringsvermogen, je 

email-medelevenn de afgelopen 1.5 jaar; hopelijk krijg ik nu eens "een echte 

baan"!! Lieve pappie, zou ik nu eindelijk "uitgeleerd zijn"? Jullie hebben me 

gemaaktt zoals ik ben, en dat is best heel OK. 

Mariene,, onze allerliefste super-oppas-oma-vriendin in Hilversum, duizendmaal 

dankk voor alle hulp en warmte. Many many thanks to our children's teachers 

Adriana,, Laura, Cathy, Mikey, Colin, Alyssa, Teresa, Jacky and especially 

Karenn who do a wonderful job at Landmark Bright Horizons! 
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Enn nu: liefste Eddie. Je hebt mijn hart veroverd, en blijft dat elke dag doen. 

Beidenn promoveren, tegelijkertijd nog wel: iedereen zei dat het op zijn minst 

riskantt was. Niets bleek minderwaar: ik heb ervan genoten om het zo samen 

tete doen, het samen mee te maken terwijl we hier werkelijk geleefd hebben in 

Boston.. Je bent mijn grootste bewonderaar en tegelijkertijd mijn meest kritische 

lezer.. Ons leven is een avontuur, en ik verheug me op de toekomst, waar dan 

ookk in Nederland! 

Sam,, my superhero; wat een geluk is het om je elke dag te zien huppelen en 

dansenn op weg naar jouw Bright Horizons. Eva, our American baby; je vrolijke 

brutalee snoetje zegt genoeg, jullie hebben er ook van genoten! 

Wijj zijn geweldig!!!! 
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Curriculumm Vitae 

Hankjee Escher werd op 17 augustus 1963 geboren te Deventer. In 1981 deed 

zijj eindexamen aan het Gemeentelijk Gymnasium te Hilversum, en kort daarna 

kwamm het bericht dat ze was ingeloot voor "Medicijnen" aan de Universiteit van 

Amsterdam.. Zo vierde ze haar 18e verjaardag op de eerste dag van de 

groentijd,, wonend in een anti-kraakhuis in Oud-Zuid. De studie verliep 

voorspoedig,, en ze behaalde haar doctoraal in 1985. Na een afwijzing bij de 

KLMM vertrok ze tijdens de wachttijd voor co-assistentschappen voor 5 maanden 

naarr Salt Lake City. Hier deed zij in het Laboratory of Artificial Organs van de 

Universityy of Utah bij professor Kolff (de Kampense uitvinder van de 

nierdialyse)) onderzoek naar de invloed van zelfgemaakte plastic kunsthartjes 

opp de stolling van (slachthuis)bloed. Na deze ervaring begon ze haar co-

schappen,, die zij voornamelijk liep in het Academisch Medisch Centrum te 

Amsterdam.. Het artsexamen werd behaald in december 1988, en een maand 

laterr vertrok zij weer naar de USA. In Boston werkte ze een jaar bij Professor 

Grand,, samen met Hans Büller, in het New England Medical Center van Tufts 

Universityy Medical School. Tijdens dit jaar deed zij moleculair biologisch 

onderzoekk naar de regulatie van het enzym lactase, resulterend in haar 

totnutoee belangrijkste publicatie. Desondanks begon zij bij terugkomst in 

Nederland,, in april 1990, aan de opleiding kindergeneeskunde, eerst perifeer in 

hett Catharina Ziekenhuis te Eindhoven en daarna in het (oude) Wilhelmina 

Kinderziekenhuiss (WKZ) te Utrecht. Hankje werd kinderarts per 1 april 1995, en 

werktee gedurende 8 maanden als superviserend kinderarts in het WKZ. Per 1 

januarii 1996 begon zij aan haar subspecialisatie kindergastroenterologie in het 

Emmaa Kinderziekenhuis/AMC, gecombineerd met het onderzoeksproject dat 

bestondd uit de klinische studies bij kinderen met inflammatoire darmziektes. Op 

22 juli 1997 werd haar zoon Sam geboren, enkele weken voordat zij trouwde 

mett Edward Nieuwenhuis. Na het fellowship werkte ze tot eind 2000 als 

kinderarts-gastroenteroloogg in het Emma Kinderziekenhuis. Eind december 

20000 vertrok zij met man en zoon naar Boston. Hier werkte zij in het New 

Englandd Medical Center, daarna in het Center for IBD van Children's Hospital, 
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Harvardd Medical School bij (dezelfde) Professor Grand aan enkele klinische 

studiess gerelateerd aan IBD bij kinderen. Tijdens dit werkverblijf werd op een 

warmee lentedag in Boston, 12 mei 2001, haar Amerikaanse dochter Eva 

geboren.. De twee kinderen overigens doorliepen met groot succes de pre-

schooll en infant-room van Bright Horizons, de aan Harvard Medical School 

geaffilieerdee crèche. 

Naa consolidatie van een samenwerkingsverband tussen Boston en Nederland, 

zall Hankje eind 2002 weer terugkeren naar Nederland, waar zij haar 

veelbelovendee carrière in de kindergastroenterologie zal voortzetten 
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