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Dankwoord d 

Al ss de eindstreep is gehaald, verdwijnen de uitgebreide spijtbetuigingen, die waarschijnlijk 

bijj  iedere promovendus, zonder enige moeite opborrelen tijdens "een dipje" in het bestijgen van 

dee promotieberg, volledig in het niet. Dank blijf t over. 

Inn de eerste plaats dank aan God, onze Schepper. Dank voor de door hem geschonken 

kwaliteiten,, dank voor het bestuderen van een heel klein stukje van hetgeen Hij geschapen heeft. 

Lievee Liesje, mijn lieve vrouw, als mijn trouwe "maatje" ben je al deze jaren vlakbij me 

geweest.. Ik vind het steeds weer ongelooflijk, dat ik samen met jou, schouder aan schouder, onze 

levenswegg mag bewandelen. Wat ik eigenlijk tegen je wil zeggen, zet ik toch niet op papier, maar 

zall  ik je toefluisteren 

Lievee Bart, Willem, Maarten en Annelize, wat moest papa vaak aan dat "stomme boekje" 

werken.. Soms, als ik even moe van alles was, dan keek ik naar julli e en dacht ik: 

"Panvolveterdrop,, doorgaan, dan kan ik straks lekker met julli e spelen !!" 

D rr MA . Benninga, beste Mare, zonder jouw niet aflatende hulp was dit proefschrift er 

ookk gekomen, maar dan zo'n 4 jaar later Dankjewel voor de wetenschappelijke, maar nog 

meerr voor de niet-wetenschappelijke discussies. Ik waardeer enorm in je, dat je naast de 

wetenschapp ook geïnteresseerd bent in de mensen, die die wetenschap bedrijven. 

Prof.. dr H.A. Büller, beste Hans, met plezier denk ik terug aan de avonden, dat we samen 

mett Mare aan de artikelen hebben gewerkt. Het spijt me nog steeds, dat je gedurende mijn 

promotiee het Amsterdamse verliet en naar Rotterdam ging, terwijl ik daar juist vandaan kwam. 

Drr j . A.J.M. Taminiau, beste Jan, als jij niet de grote kaders had neergezet, waarbinnen ik 

mijnn onderzoek kon doen, was er überhaupt niets van de grond gekomen. Ik mag dat natuurlijk 

niett zeggen, maar als ik een voorbeeld moet geven van een ruwe bolster, blanke pit, dan weet ik 

err een 

Drr G.E. Boeckxstaens, beste Guy, ik ben steeds weer verbaasd over de heldere 

analytischee kijk die je aan de dag legt. Ik heb veel van je geleerd. Om een voorbeeld te geven: als 

ikk weer eens met een, uiteraard lumineus, idee kwam voor een vervolgstudie, was jij er goed in 

eenn en ander te relativeren door te vragen of ik ook iets zag in de bestudering van "The influence 

off  thumb-sucking on nasal barostat in the oppossum" 

Prof.. dr H.S.A. Heijmans, beste Hugo, mijn hartelijke dank, dat ik bij de afdeling 

kindergeneeskundee mijn promotie-onderzoek mocht verrichten. De snelheid waarmee je 

manuscriptenn corrigeerde was verbluffend. 

Verderr mijn dank aan alle collegae van het motiliteitslab, waarvan ik in het bijzonder 

Pietjann Blommaart wil noemen. Ik heb heel wat uurtjes op jouw dierenlab doorgebracht. Ook 

mijnn dank aan alle andere medewerkers op de afdeling Endoscopie. Beste Fred Coeleman, dank 

voorr het feit, dat je altijd klaar stond, met daarbij zelfs nog een vriendelijk woord. 

Dann niet te vergeten, de studenten, die meegewerkt hebben aan verschillende projecten, 

waarbijj  ik in het bijzonder Marieke de Nijs, Wieger Voskuijl en Machiel van Wijck wil noemen. 

Hett was leuk om met julli e samen te werken. Alhoewel de uitspraak van Machiel, dat wat hem 

betreftt alle vogels ter wereld ter plekke zouden mogen doodvallen, niet het hoogtepunt van onze 
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gesprekkenn was Ik was erg tevreden, Wieger, toen ik hoorde, dat je, samen met Fleur, de 

"fakkel""  zou overnemen. Jullie beider enthousiasme belooft wat voor de volgende proefschriften. 

Bestee Cor Agterhof, mijn dank voor de vele uren, die we al zwemmend, maar nog vaker 

"bubbelendd en babbelend" hebben doorgebracht. 

Dankk ook voor Rineke Poot, die als secretaresse, mijn "boekje" onder haar hoede nam 

tijdenss mijn verblijf aan de Liverpool School of Tropical Medicine in de 3 maanden voorafgaand 

aann de promotiedatum. 

Dee heren Prof. dr P.M.M. Bossuijt (Beste Patrick, dank voor de tijd die ik op je, hoogst 

productievee en toch zo vriendelijke, afdeling mocht werken), Prof. dr J.L.L. Kimpen, Prof. dr L.J. 

Krol ,, Prof. dr E. Schadee en Prof. dr G.N.J. Tytgat bedank ik, dat zij zitting hebben willen 

nemenn in de promotiecommissie. 

Prof.. dr C. di Lorenzo, dear Carlo, I want to thank you in particular for your participation 

inn the PhD-committee. I still deeply regret the fact, that we did not perform some studies 

together.. Thank you ven' much for your kind invitadons to have a meal at your home address, 

whenn I visited the Division of Peadiatric Gastroenterology of the Children's Hospital of 

Pittsburgh.. Thank you for the discussions about barostat and colonomanometry and your help in 

thee analysis of colonomanometric tracings. 

Ookk beide paranimfen Kees-Jan Hooglander en Laurens Kroon ben ik veel dank 

verschuldigd.. Samen met Marlies hebben julli e veel werk verzet in de rijd dat ik in Liverpool de 

tropencursuss volgde. 

Enn last, but not least, mijn dank aan de vele kinderen en hun ouders, die meegewerkt 

hebbenn in de verschillende onderzoeken, in het bijzonder de gezonde kinderen, die als 

vrijwilliger ,, ook sommige onderzoeken hebben willen ondergaan. Jullie kunnen alles nalezen in 

"hett boekje" wat je hebt gekregen. 

Aann het einde van dit dankwoord wilde ik bijna een volgende paragraaf beginnen met "I n 

conclusion".. Vooruit dan maar, nog één keer: 

I nn conclusion, als ik met deze rijke ervaring achter de rug weer voor de oorspronkelijke 

keuzee van het verrichten van promotie onderzoek zou staan, zou ik er absoluut weer in stappen!! 
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