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jouw vakgroep te doen. Misschien dat we de resterende en nieuw ontstane 

vragen nog eens zullen oplossen? Prof. dr. H. Haisma, dank voor uw 

belangstelling in mijn onderzoek. Dr. W.N.M. Dinjens. Beste Winand, ik heb je 

leren kennen als een heel bijzonder iemand. Ik heb grote bewondering voor je 
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maar mijn interesse in de gastro-enterologie is gelukkig onverminderd groot. 

Dank datje erbij wil zijn de 15e. 

Dear Ari, my guest opponent, thank you very much for hosting me in your lab in 

Helsinki. It has been a great and fruitful experience, and I hope that our 
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briljante opvolger), Ping (steun en toeverlaat bij computer-perikelen), Marinke 
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moet ik jullie teleurstellen: ik kan nog steeds geen verdunningsreeks maken... 
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