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Dankwoord d 

Tott slot van dit proefschrift, ben ik dank verschuldigd aan heel veel mensen. Het 

grotee aantal medewerkers is een illustratie van het multidisciplinaire karakter van de 

nucleairee geneeskunde, en dat alleen nog maar op het gebied van de nucleaire 

gastroenterologie. . 

Omm bij het begin te beginnen, wil ik mevrouw Y. Herzog en de heren J. Kimmel en 

W.. Daniels bedanken voor het kweken van wetenschappelijke interesse op de middelbare 

school.. De brede basis die ik daar heb gekregen is altijd bijzonder van pas gekomen en 

heeftt mij gestimuleerd tot verder onderzoek. 

Vervolgenss bedank ik mijn opleiders in de nucleaire geneeskunde, prof.dr. M. de Roo, 

prof.dr.. G. Schiepers en prof.dr. L. Mortelmans. Naast het vertrouwen wat ik gekregen 

hebb ben ik hen dankbaar voor de brede opleiding en het aanzetten tot verdieping in de 

nucleairee gastroenterologie, waarbij ik voldoende tijd en ruimte kreeg om de 

fundamentenn van dit proefschrift te leggen. 

Inn mijn Leuvense periode heb ik met veel mensen samengewerkt die een belangrijke 

invloedd op mij hebben gehad. Om te beginnen wil Mare Peeters bedanken, die ik 

ontmoett heb toen hij destijds kortdurend aan het vak nucleaire geneeskunde moest 

snuffelen.. Mare, ik vond het bijzonder prettig en inspirerend met je samen te werken, en 

hoopp dat in de toekomst verder te mogen blijven doen. Vervolgens wil ik Benny 

Geypenss en Paul Rutgeerts bedanken voor de samenwerking op het gebied van de 

gastrointestinalee motiliteit en inflammatoire darmziekten, hetgeen geleid heeft tot 

meerderee hoofdstukken in dit proefschrift. Ten slotte wil ik Vera van den Maegdenbergh 

bedanken,, die als expert-laborante talloze onderzoeken heeft uitgewerkt, en waarvan de 

historischee kennis van onschatbare waarde is geweest bij het tot stand komen van de 

hoofdstukkenn m.b.t. de maagondediging. 

Vlakk voor het beëindigen van mijn opleiding tot nucleair geneeskundige kreeg ik de 

kanss om de laatste maanden van deze opleiding door te brengen in het AM C als 

buitenlandstage.. Hierbij werd een aanstelling na beëindiging van de opleiding in het 

vooruitzichtt gesteld. Ik ben Eric van Royen en Monique Tiel van Buul veel dank 
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verschuldigdd om ons over te halen naar Nederland te emigreren en mij de kans te hebben 

gegevenn om in het AMC-gastroenterologie bolwerk mijn projecten voort te zetten. 

Aangekomenn in het AM C werd ik onmiddellijk met open armen ontvangen in de 

onderzoeksgroepenn van Guy Boeckxstaens, Sander van Deventer en Thomas van Gulik. 

Opp het gebied van de gastrointestinale moüliteit heb ik dankzij Guy aan heel veel 

projectenn kunnen deelnemen. Daarnaast heb ik met veel van zijn medewerkers prettig 

samengewerktt en ik hoop dat dit nog lang zo doorgaat. Met het risico iemand te vergeten 

wi ll  ik Wouter de jonge, Rene van den Wijngaard, Bram van den Elzen, Sjoerd Kuiken, 

Davidd Hirsch, Olie The en Mark Bcnninga bedanken. Op het gebied van de 

inflammatoiree darmziekten heb ik mijn onderzoek in het AM C voortgezet in 

samenwerkingg met de afdeling Experimentele Interne Geneeskunde, onder leiding van 

Sanderr van Deventer. Naast Sander ben ik Anje te Velde en Bibi van Montfrans veel 

dankk verschuldigd. De perfecte symbiose heeft het mogelijk gemaakt dat ik onderzoek 

hebb kunnen verrichten met beperkt beschikbare financiële middelen. Ten slotte wil ik de 

medewerkerss van de afdeling Experimentele Chirurgie, onder leiding van Thomas van 

Gulikk bedanken voor de samenwerking m.b.t. de leverprojecten. Met name Deha 

Erdogan,, Bob Heijnen en Irene Straatsburg, bedankt voor de hulp bij het opzetten van 

dee scintigrafische leverfunctiebepaling. 

Zonderr de steun van de mensen van mijn eigen afdeling was er van onderzoek niet 

veell  terechtgekomen. Ten eerste Berthe, bedankt dat je mijn promotor wil zijn. 

Daarnaastt wil ik je bedanken voor het goede leiderschap en de samenwerking waar we als 

collega'ss naast de algemene nucleaire geneeskunde elk ons eigen deelgebied kunnen 

verzorgen.. Di t geldt ook voor Gerrit, Jan B, en Hein. Bedankt voor de fijne 

samenwerking.. Zonder radiofarmaca geen beeldvorming; wat aangeeft dat Kirsten, 

Formijnn en Cynara een onmisbare schakel zijn in het totaalbeeld. Zonder biotechnici 

geenn proefdieronderzoek; Kora, Astrid, Joost en Ingvild bedankt voor de vele proeven 

enn het geduld. Zonder technische ondersteuning geen werkende camera's of computers; 

EJlinor,, Jan H., Arjen en Onno, bedankt voor de hulp. En ten slotte, zonder medisch 

nucleairr werkers en administratief ondersteunend personeel in Leuven en Amsterdam 

geenn patiëntenonderzoek. Deze groep mensen (die ik niet allemaal bij naam kan noemen 

omdatt die in de afgelopen 5 jaar in een continu dynamisch proces veranderd is) wil ik 
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bijzonderr bedanken voor het geduld en de inzet waarmee bewust of onbewust is 

meegewerktt aan de totstandkoming van dit proefschrift. 

Mij nn ouders en familie wil ik bedanken voor hun liefde en de nooit aflatende steun bij 

alless wat ik gedaan heb. 

Tenn slotte ben ik veel dank verschuldigd aan Gitte, mijn lieve echtgenote. Hoewel het 

clichéé van de vele eenzame avonden enz. op ons niet van toepassing is, is het wel zo dat 

dee liefde en stabiliteit die jij me geeft een absolute voorwaarde is voor de kracht, 

doorzettingsvermogenn en creativiteit die nodig is was voor dit onderzoek. Ik hou van je! 

Enn helemaal op het einde: Joost en Arthur, bedankt voor het lenen van de Schotse 

geruitee kunstmuis, die in veel presentaties gefigureerd heeft als illustratie, en zo alleen al 

heeftt bijgedragen aan een reductie van het aantal gebruikte proefdieren (hoewel ik 

vermoedd dat julli e daar een heel andere visie op hebben). 
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