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Behandeling fibroserende cholangiopathieën  

Primaire biliaire cholangitis (PBC) en primaire scleroserende cholangitis (PSC) zijn de meest 

voorkomende chronische cholestatische leverziekten.1 Ondanks uitgebreid wetenschappelijk 

onderzoek, is de pathofysiologie van beide ziekten nog niet voldoende opgehelderd. PBC 

wordt gekenmerkt door inflammatie en destructie van de kleine galwegen (canaliculi), met 

een onevenwichtige vrouw: man verhouding van 9:1, een verhoogd alkalisch fosfatase bij 

diagnose in de meerderheid van de patiënten en positieve serum anti-mitochondriële 

antistoffen (AMA) in > 90% van de patiënten.2 Bij PSC is er sprake van inflammatie en 

dientengevolge strictuurvorming van de intra-en extrahepatische galwegen, een mannelijke 

predominantie en een co-incidentie met inflammatoire darmziekten (IBD) in 70-80% van de 

patiënten.3 Zowel PBC als PSC zijn fibroserende cholangiopathieën, zonder adequate 

behandeling leidt inflammatie van de galwegen tot leverfibrose en uiteindelijk levercirrose. 

Ursodeoxycholzuur (UDCA) wordt gezien als de standaardbehandeling van PBC en PSC 

patiënten in Europa.1 UDCA is een fysiologisch onderdeel van humane gal, maar onder 

normale omstandigheden bestaat humane gal voor slechts 1-3% uit UDCA. UDCA stimuleert 

de hepatocellulaire secretie van toxische (hydrofobe) galzuren, stabiliseert de “bicarbonaat-

paraplu” en beschermt hiermee cholangiocyten en peri-portale hepatocyten tegen toxische 

galzuren, het verandert de samenstelling van gal waardoor er een minder toxische en meer 

hydrofiele samenstelling ontstaat en het heeft anti-apoptotische effecten.4  

Behandeling met UDCA, in een dagelijkse dosering van 13-15mg/kg, heeft bij PBC patiënten 

een bewezen positieve invloed op het ziekte beloop en de levertransplantatie vrije overleving. 

Ongeveer 35-40% van PBC patiënten heeft een incomplete respons op UDCA behandeling, dat 



wil zeggen geen normalisering van de cholestatische parameters.1 Bij PSC patiënten is 

weliswaar een positief effect op cholestatische parameters (zoals alkalisch fosfatase (AF) en 

gamma glutamyltransferase (γGT)) aangetoond, doch een gunstig effect op progressie en 

overleving is in de literatuur niet bewezen.1 De onvolledige respons in ongeveer 1/3 van de 

PBC patiënten en de controverse rondom UDCA behandeling bij PSC patiënten zijn redenen 

waarom er behoefte is aan nieuwe medicamenteuze behandeling van fibroserende 

cholangiopathieën. De afgelopen decennia is er grote vooruitgang geboekt in de kennis van 

de pathofysiologie van cholestase welke geleid heeft tot de ontwikkeling van nieuwe 

medicamenteuze vormen van therapie.5 De belangrijkste nieuwe farmacotherapie is  

samengevat in hoofdstuk 2. Norursodeoxycholic acid en farnesoid-X-receptor (FXR) agonisten 

zoals obeticholzuur en peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) agonisten zoals 

bezafibraat zijn veelbelovende medicamenteuze opties voor de toekomstige behandeling van 

fibroserende cholangiopathieën, veelal in combinatie met UDCA.  

Cholestatische jeuk 

Jeuk is een veel voorkomend en uitermate hinderlijk symptoom bij patiënten met PBC, PSC en 

secundair scleroserende cholangitis (SSC) 1 en kan de kwaliteit van leven ernstig verminderen.6 

Cholestase leidt tot ophoping van verschillende galcomponenten in het bloed en de weefsels. 

Al decennialang wordt gezocht naar hét stofje (factor “X”) dat cholestatische jeuk veroorzaakt, 

maar de exacte pathogenese van pruritus bij lever- en galwegaandoeningen is nog niet 

bekend.  

Het huidige, trapsgewijze, behandeladvies, gebaseerd op de richtlijnen van de European 

Association for the Study of the Liver (EASL)1 en de American Association for the Study of Liver 

Diseases (AASLD)7, bestaat uit 1) galzuurbinder: cholestyramine, 2) pregnane X receptor 
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agonist: rifampicine, 3) opioïde antagonist: naltrexon en 4) selectieve serotonine re-uptake 

inhibitor: sertraline. In de klinische praktijk blijken deze medicamenten echter niet altijd 

effectief en / of hebben zij belangrijke bijwerkingen.8, 9 Daarom is er behoefte aan een nieuw, 

effectief en veilig medicijn voor de behandeling van cholestatische jeuk.  

In hoofdstuk 3 worden de resultaten getoond van de FITCH (Fibrates for cholestatic ITCH) trial, 

een onderzoeker-geïnitieerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, internationale studie 

waarbij het effect van bezafibraat op cholestatische jeuk is onderzocht. Onze hypothese was 

dat bezafibraat, een peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) agonist, met anti-

cholestatische, anti-inflammatoire en anti-fibrotische eigenschappen, werkzaam is bij 

patiënten met cholestatische jeuk. De uitkomsten van deze trial tonen inderdaad dat 

bezafibraat superieur is aan placebo bij de behandeling van matige tot ernstige jeuk bij 

patiënten met fibroserende cholangiopathieën zoals PBC, PSC en SSC. Daarnaast wordt een 

verband aangetoond tussen afname van jeuk en daling van het alkalische fosfatase. Dit 

ondersteunt de hypothese dat bezafibraat hepatobiliaire inflammatie remt en mogelijk de 

vorming / secretie door hepatocyten / cholangiocyten van factor “X” dat jeuk veroorzaakt 

beïnvloedt. Activiteit van het enzym autotaxine, waarvan recent is aangetoond dat dit 

correleert met intensiteit van cholestatische jeuk10, toonde echter geen verandering in de 

FITCH trial. Deze observaties kunnen bijdragen aan het begrip van de pathogenese van 

cholestatische jeuk en het werkingsmechanisme van bezafibraat. Bezafibraat wordt 

beschouwd als een veilig medicijn, er zijn geen ernstige bijwerkingen gemeld tijdens deze 

studie en eerder gepubliceerde studies. Naar verwachting zal bezafibraat een prominente rol 

in gaan nemen in de behandeling van pruritus bij chronische cholestatische leverziekten. Het 

lange termijneffect van bezafibraat behoeft nog aandacht in toekomstige trials. 



Ursodeoxycholzuur behandeling tijdens zwangerschap en lactatie 

Zoals hierboven beschreven, wordt ursodeoxycholzuur (UDCA) voorgeschreven bij 

verschillende leverziekten zoals PBC en PSC, maar ook bij intrahepatische 

zwangerschapscholestase (“intrahepatic cholestasis of pregnancy”, ICP). ICP wordt 

gekenmerkt door I) het ontstaan van jeuk tijdens de zwangerschap, meestal in het derde 

trimester (mediaan 34 weken), II) verhoogde alanine-aminotransferase (ALAT) en nuchtere 

serumgalzuurconcentratie en, III) exclusie van andere onderliggende leverziekte of een andere 

oorzaak van jeuk, IV) het verdwijnen van klachten en normaliseren van laboratoriumwaarden 

kort na de bevalling.1. UDCA is een veilig geneesmiddel met weinig tot geen bijwerkingen bij 

de dagelijks aanbevolen dosering.11 Het gebruik van UDCA tijdens de zwangerschap en lactatie 

is echter al decennia lang onderwerp van discussie. In hoofdstuk 4 wordt een overzicht 

gegeven van de huidige literatuur over dit onderwerp. Er zijn in de literatuur geen 

aanwijzingen voor teratogene schade van UDCA. Het staken van UDCA tijdens de 

zwangerschap bij patiënten met PBC en PSC kan een biochemische opvlamming tijdens of na 

de zwangerschap tot gevolg hebben. In de schaarse literatuur omtrent UDCA gebruik tijdens 

lactatie zijn geen verhoogde hoeveelheden van UDCA in de moedermelk aangetoond en geen 

schadelijke gevolgen voor zuigelingen beschreven.  Wij menen dan ook veilig te kunnen 

adviseren om behandeling met UDCA zowel tijdens de zwangerschap als tijdens de lactatie 

voort te zetten.  Het belang van strikt toepassen van de boven beschreven ICP criteria, in het 

bijzonder in klinisch wetenschappelijk onderzoek waarbij het effect van UDCA bij ICP wordt 

onderzocht, wordt benadrukt in hoofdstuk 5. 
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Verandering in samenstelling galzuren na behandeling met obeticholzuur 

Obeticholzuur (OCA), een semi-synthetisch galzuur, is een farnesoid-X-receptor (FXR) agonist. 

FXR is een nucleaire receptor welke een rol speelt bij vele fysiologische en pathologische 

processen, onder andere in het galzuurmetabolisme (kort beschreven in hoofdstuk 2). OCA is 

door de Food and Drug Administration (FDA, United States of America) en de European 

Medicines Agency (EMA, Europa) goedgekeurd als tweedelijns behandeling van PBC bij 

onvolledige respons op UDCA of onverdraagzaamheid van UDCA.12 Ook bij patiënten met non-

alcoholische steatohepatitis (NASH) zijn gunstige effecten van OCA aangetoond.13 In 

hoofdstuk 6 worden de resultaten van de OCABILE studie beschreven. In deze studie hebben 

wij onder andere het effect van 4 weken OCA behandeling op de samenstelling van galzuren 

in gal onderzocht bij patiënten met PBC, NASH en bij gezonde vrijwilligers. Opvallende 

bevindingen van deze studie zijn een toename van verrijking van gal met UDCA bij PBC 

patiënten (reeds behandeld met UDCA, welke voort gezet is tijdens de studie). Verrijking van 

gal met UDCA wordt beschouwd als maat voor het therapeutisch effect hiervan.14 Deze 

bevinding draagt bij aan het concept dat OCA als combinatie therapie met UDCA bijdragend 

kan zijn in de behandeling van PBC. In NASH patiënten en gezonde vrijwilligers werd een 

verschuiving van glycine naar taurine conjugatie van galzuren in gal gevonden. Taurine 

geconjugeerde galzuren worden beschouwd als minder toxische galzuren in vergelijking tot 

glycine geconjugeerde galzuren.15 Aan deze conjugatie shift lijkt een beschermende werking 

van OCA ten aanzien van cholangiocyten en hepatocyten te kunnen worden toegeschreven. 

In analyse van transport- en receptoreiwitten in duodenumbiopten werd na 4 weken 

behandeling met OCA een toename gezien van de transporter OSTβ. Inductie van OSTβ door 

FXR activatie is weliswaar eerder beschreven, echter nog nooit in het duodenum.  



Kwaliteit van leven bij patiënten met een ABCB4 gen variant   

Het ABCB4-gen, een gen op chromosoom 7q21, codeert voor het canaliculaire transporteiwit 

multidrug resistentie 3 (MDR3), dat verantwoordelijk is voor het transport van fosfolipiden in 

gal.16 Fosfolipiden hebben in gal een beschermende werking tegen toxische galzuren. Een 

ABCB4 gen variant kan een ABCB4 deficiëntie veroorzaken, hetgeen zich kan uiten in 

verschillende ziektebeelden, maar ook zonder klinische uiting kan blijven. Progressieve 

familiaire intrahepatische cholestase type III (PFIC III) wordt veroorzaakt door een 

homozygote mutatie van het ABCB4 gen. PFIC III is een ernstige, cholestatische ziekte, welke 

zich presenteert op kinderleeftijd en zonder behandeling een progressief beloop heeft. 

Heterozygote mutaties kunnen leiden tot low-phospholipid associated cholelithiasis (LPAC, 

galstenen geassocieerd met een laag fosfolipiden gehalte), intrahepatische cholestase van de 

zwangerschap (ICP) en orale anticonceptie geïnduceerde cholestase (CIC).17 In hoofdstuk 7 

tonen wij, in samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum, de resultaten van een cohort 

studie van 67 patiënten met een ABCB4 gen variant. Het merendeel van deze patiënten, over 

het algemeen behandeld met UDCA, heeft een mild ziektebeloop met zeldzame progressie 

van de ziekte tot leverfibrose / -cirrose. Drie patiënten van dit cohort ondergingen een 

levertransplantatie en 3 patiënten zijn overleden waarvan 2 ten gevolge van een 

cholangiocarcinoom. Tevens hadden 3 patiënten een eerstegraads familielid met een 

cholangiocarcinoom. ABCB4 gen varianten en het risico op cholangiocarcinoom zijn reeds 

eerder in de literatuur met elkaar in verband gebracht.18 Patiënten met een ABCB4 gen variant 

rapporteerden op verschillende domeinen van kwaliteit van leven, namelijk algemene 

gezondheid, energieniveau / vermoeidheid en sociaal functioneren, een lager niveau in 

vergelijking met de gezonde populatie. Het Nakanuma scoring systeem, gevalideerd voor 

histopathologische classificatie van leverweefsel van PBC19 en PSC20 patiënten, lijkt tevens 
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geschikt voor het classificeren van leverweefsel van patiënten met een ABCB4 gen variant.  

Wij adviseren zorgverleners attent te zijn op kwaliteit van leven bij patiënten met een ABCB4 

gen variant en tevens voor het potentieel verhoogde risico op cholangiocarcinoom. 

Waarde van bloed IgG4/IgG RNA ratio voor onderscheid IgG4-gerelateerde ziekte en 
maligniteit 

Imuunglobuline G4 (IgG4)-gerelateerde ziekte is een ontstekingsziekte die in een groot aantal 

organen kan voorkomen waarbij het pancreas, de galwegen en de speekselklieren, het vaakst 

zijn aangedaan.21 IgG4-gerelateerde auto-immuunpancreatitis en cholangitis zijn dikwijls 

moeilijk te onderscheiden van een maligniteit van het pancreas of de galwegen. Klinische 

verschijnselen (icterus, gewichtsverlies), laboratorium onderzoek (verhoogde cholestase 

parameters) en radiologische kenmerken (zichtbare tumor, galwegstricturen) kunnen sterk op 

elkaar gelijken.22 Door het ontbreken van een diagnostische goud standaard voor IgG4-

gerelateerde ziekten, wordt een deel van de patiënten pas gediagnosticeerd na een operatie 

voor een vermeende maligniteit. In recent onderzoek is een diagnostische test ontwikkeld 

(bloed IgG4/IgG RNA ratio verkregen met polymerase chain reactie, qPCR) met hoge 

sensitiviteit (94%) en specificiteit (99%) om onderscheid te maken tussen patiënten met een 

IgG4-gerelateerde ziekte en PSC en pancreas- / galwegmaligniteit.23 In hoofdstuk 8 worden 

de resultaten van de DIPAC (Discriminating IgG4-related disease from Pancreatobiliary Cancer) 

studie getoond. In deze studie, uitgevoerd in een gespecialiseerde pancreatobiliaire oncologie 

polikliniek, is de bloed IgG4/IgG RNA ratio test gebruikt om onderscheid te maken tussen 

patiënten met een pancreatobiliaire maligniteit en IgG4-gerelateerde auto-

immuunpancreatitis / cholangitis. De bloed IgG4/IgG RNA ratio was waar positief in 3 

patiënten met IgG4-gerelateerde ziekte (1.4%) en vals positief in 87 patiënten met een andere 

(pancreotobilaire) benigne of maligne ziekte (40.8%). In 123 patiënten (57.7%) was de test 



waar negatief. De sensitiviteit van de bloed IgG4/IgG RNA ratio in deze prospectieve studie 

was 100%, echter de specificiteit was 58.6%, met een positief voorspellende waarde van 3.3%. 

Helaas zijn deze resultaten tegenvallend, daar de bloed IgG4/IgG RNA ratio test geen 

onderscheid maakt tussen IgG4-gerelateerde ziekten en pancreatobiliaire maligniteit. Na deze 

interim-analyse is besloten de studie te staken en zal er verder onderzoek worden gedaan 

naar de bruikbaarheid van deze test. Wij adviseren de IgG4/IgG RNA ratio middels qPCR test 

in de klinische setting momenteel niet te gebruiken.  
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ABCB4  ATP binding cassette B4 

AE2   anion exchanger 2 

AIP   auto-immune pancreatitis 

ALP  alkaline phosphatase 

ALT  alanine aminotransferase 

AMA  anti-mitochondrial antibodies 

ANA  anti-nuclear antibodies 

ASBT  apical sodium bile salt transporter 

AST  aspartate aminotransferase 

ATX  autotaxin 

BSEP  bile salt export pump 

CA  cholic acid 

CDCA  chenodeoxycholic acid 

CIC  oral contraceptive induced cholestasis 

CPG  clinical practice guidelines 

CYP3A4  cytochrome P450 3A4 

CYP7A1  cytochrome P450 7A1 

DCA  deoxycholic acid 

EASL  European association for the study of the liver 

EMA  European medicines agency 

FDA  food and drug administration 

FGF19  fibroblast growth factor 19 

FXR  farnesoid X receptor 

GR  glucocorticoid receptor  

HDL  high density lipoprotein 

HV  healthy volunteers 

IBAT  ileal bile acid transporter 

IBD  inflammatory bowel disease 

ICP  intrahepatic cholestasis of pregnancy 

IgG  immunoglobin G 

IgG4  immunoglobin G4 

IgG4-RD immunoglobin G4-related disease 



IgM  immunoglobin M 

IRC  immunoglobin G4-related cholangitis 

LCA  lithocholic acid 

LC-MS/MS liquid chromatography / tandem mass spectrometry 

LDH  lactate dehydrogenase 

LDL  low density lipoprotein 

LPA  lysophosphatidic acid 

LPAC  low-phospholipid-associated cholelithiasis 

MDR3   multidrug resistance protein 3 

MRCP  magnetic resonance cholangiopancreatography 

MRP2   multidrug resistance-associated protein 2 

NASH  non-alcoholic steatohepatitis 

NorUDCA Norursodeoxycholic acid 

NTCP  sodium / taurocholate C-transporting polypeptide 

OATP  organic anion-transporting polypeptide 

OCA  obeticholic acid  

OSTβ  organic solute transporter beta 

PBC  primary biliary cholangitis 

PFIC1  progressive familial intrahepatic cholestasis type 1 

PFIC3  progressive familial intrahepatic cholestasis type 3 

PPAR  peroxisome proliferator-activated receptor 

PSC  primary sclerosing cholangitis 

PXR  pregnane X receptor 

SHP  short heterodimer partner 

SSC  secondary sclerosing cholangitis 

UC  ulcerative colitis 

UDCA  ursodeoxycholic acid 

VAS  visual analogue scale 

γGT  gamma-glutamyl transferase 
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1. PhD training 
 Year 
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- Basic course in legalization and organization 
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recertification  

2016, 2019 

- Endnote 2016 

- Clinical data management 2016 
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- Research seminars department of 

Gastroenterology and Hepatology (bi-
weekly) 

2016-2019 

- Ruysch lectures (quarterly)  2016-2019 

- Hepatology team meeting (weekly) 2016-2019 

- Regional Hepatology meeting (quarterly) 2016-2019 

Presentations 
- International Congress of the Liver - EASL 

Strictures of the bile duct (oral) 

2018 

- Najaarsvergadering - NVGE  

Bezafibrate is superior to placebo in 
treatment of pruritus in chronic cholestasis 
(oral) 

2019 

- Liver Meeting - AASLD 

Bezafibrate is superior to placebo in 
treatment of pruritus in chronic cholestasis 
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2019 

- Liver Meeting – AASLD 
 
Bile acid profiling and duodenal signaling 
during obeticholic acid treatment in 
patients with primary biliary cholangitis and 
non-alcoholic steatohepatitis and in healthy 
volunteers (poster) 

2019 

- Voorjaarsvergadering - NVGE (postponed) 

Poor diagnostic accuracy of blood IgG4/IgG 
RNA ratio for discriminating IgG4-related 
disease from pancreatobiliary cancer 
(DIPAC): a prospective cohort study (oral) 

2020 



- International Congress of the Liver – EASL 
(postponed) 

Poor diagnostic accuracy of blood IgG4/IgG 
RNA ratio for discriminating IgG4-related 
disease from pancreatobiliary cancer 
(DIPAC): a prospective cohort study (poster) 

2020 

- International Congress of the Liver – EASL 
(postponed) 

Carriers of ABCB4 gene variants show a mild 
clinical course, but impaired quality of life 
and limited increased risk for 
cholangiocarcinoma – a cohort study (oral 
by co-author M. Mazzetti) 

2020 

(Inter)national conferences 
- International Congress of the Liver - EASL 2017, 2018, 2020 

- Liver Meeting - AASLD 2016, 2019 

- International bile acid meeting 2018 

- NVGE voor – en najaarsvergadering 2016-2020 

2. Teaching 
Lecturing 

- Students in Medicine  2016-2019 

- Residents of Gastroenterology & 
Hepatology  

2016-2019 

Supervising   

- Remco Grootjen - On the Pathogenesis of 
Primary Biliary Cholangitis (PBC): 
Dysregulated Cholangiocyte Autophagy - 
Bachelor thesis 

2017 

- Liesanne van der Veen - An overview of 
what is known and unknown about the 
pathophysiology of pruritus in intrahepatic 
cholestasis of pregnancy - Bachelor thesis 

2018 
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Alleen kun je niets, je moet het samen doen. Er zijn dan ook velen aan wie ik dank 
verschuldigd ben voor het tot stand komen van dit proefschrift. 

Allereerst uiteraard mijn promotor Ulrich Beuers. Liebe Ulrich, ik wil je danken voor de 
mogelijkheid om, na het afronden van mijn opleiding tot maag-darm-leverarts, te starten 
met dit promotietraject. Vele, vele uren hebben wij samen op jouw kamer doorgebracht, 
vaak in de avonduren, zodat wij (semi) ongestoord konden werken. Ik heb onnoemelijk veel 
van jou geleerd en bewonder een aantal van je bijzondere eigenschappen: onuitputtelijke 
energie, rotsvast humeur (“de stemming is goed, de performance kan beter”), diplomatie, 
perfectionisme in werkelijk alles maar ook competitiviteit in werkelijk alles. Je plakte ooit 
een Post-It op mijn deur met de tekst: “Elsemieke, ik had je zeer nodig!” (vermoedelijk 
vanwege EPIC problemen), de waarheid was zeker andersom. Ik hoop dat wij onze prettige 
samenwerking in de toekomst kunnen voortzetten. 

Voorts mijn copromotor Bart Takkenberg. Lieve Bart, vanaf het moment dat wij samen arts-
assistent MDL werden in het AMC, hebben wij een bijzondere band. Ook wij hebben vele, 
vele uren met elkaar doorgebracht, maar dan op het Voetenplein met een kop koffie. Maar 
natuurlijk ook vele gezellige uren tijdens congressen in San Francisco, Boston, Parijs, etc.. 
Jouw morele steun tijdens dit promotietraject heeft mij de afgelopen jaren op de been 
gehouden. Jouw enthousiasme voor de hepatologie werkt absoluut stimulerend. Ook met 
jou hoop ik de samenwerking in de toekomst te kunnen voortzetten. 

Beste commissieleden, Beste Paul, mede door jou heb ik de kans gekregen om na mijn 
opleiding alsnog promotie onderzoek te gaan doen. Dank voor deze kans, onze stimulerende 
gesprekken de afgelopen jaren en het zitting nemen in de promotiecommissie. Beste Jeanin, 
als kamergenoot in het AMC en nieuw afdelingshoofd MDL van het Leids Universitair 
Medisch Centrum vervul jij een bijzondere rol in de commissie. Ik dank je voor je steun de 
afgelopen jaren en kijk uit naar onze samenwerking in de toekomst. Beste Henkjan, in 2006 
heb jij mij als student geneeskunde enthousiast begeleid tijdens mijn wetenschappelijke 
stage op het gebied van biliaire atresie in het Universitair Medisch Centrum Groningen, wat 
bijzonder dat je nu zitting hebt in mijn promotiecommissie. Beste Henk, al tijdens mijn 
hepatologie stage in het Erasmus Medisch Centrum was ik onder de indruk van jouw 
geestdrift, zonder jouw enthousiasme voor de FITCH trial, was deze vermoedelijk niet tot 
een succesvol einde gebracht. Ronald, uiteraard mocht jij, als pruritus-tandem partner van 
Ulrich, niet ontbreken in deze commissie. Ik hoop van harte dat het mirakel van 
cholestatische jeuk voor jullie beider pensioen is opgehelderd. Beste Rebecca, Beste Verena, 
dank voor de tijd en moeite om zitting te nemen in mijn promotiecommissie. 

Mijn dank gaat tevens uit naar alle patiënten die deelgenomen hebben aan de studies. 



Mark Kramer (VU Medisch Centrum), Chris Mulder (VU Medisch Centrum), Pieter Scholten 
(Sint Lucas Andreas Ziekenhuis), Rob de Man (Erasmus Medisch Centrum) en vele anderen 
hartelijk dank voor jullie bijdrage aan mijn opleiding tot maag-darm-leverarts. 

Jeltje, Martine en Hadassa, zonder jullie was dit proefschrift er niet gekomen. Dank voor de 
begeleiding van alle studiepatiënten, de hulp bij METC aanvragen, het opsturen van weer 
een potje Obeticholzuur, de uren die jullie hebben doorgebracht in de vriezer op zoek naar 
samples en jullie interesse in dit proefschrift. Jullie zijn een super team en onmisbaar voor de 
hepatologie van het AUMC. 

Toni en Dagmar, jullie zijn mijn link met het Tytgat instituut, dank voor het uitvoeren van alle 
basale proeven van onze studies, deze hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
wetenschappelijke waarde van dit proefschrift. 

Stafleden van het AMC, wat bijzonder om 4 jaar deel uit te hebben mogen maken van zo’n 
getalenteerde, ambitieuze, wonderlijke en gevarieerde groep collega’s. Ik heb van één ieder 
geleerd op verschillende fronten en heb mij verwonderd over de hoeveelheid energie en 
ambitie die velen van jullie bezitten. Lieve jonge staf en échte jonge staf (iedereen weet zelf 
wel tot welke categorie die behoort), dank voor jullie interesse en steun de afgelopen jaren 
en niet te vergeten de gezelligheid in en buiten het AMC! Ik wens jullie succes (en ook 
sterkte) de komende jaren in het AUMC. 

Endoscopie-verpleegkundigen, back office, verpleegkundigen van F5, het secretariaat MDL 
en arts-assistenten MDL, ik wil jullie bedanken voor jullie inzet voor onze studies, de 
gezelligheid en de belangstelling voor de vorderingen van mijn promotie de afgelopen jaren. 

Collega’s van het LUMC, dank voor het warme welkom. Nu dit proefschrift is afgerond, ga ik 
mij vol energie focussen op mijn nieuwe werkzaamheden. 

Lieve paranimfen, wat een geluk met twee top dokters aan mijn zijde! Lieve Joline, lieve zus, 
wat hebben wij een dierbare, bijzondere en onvoorwaardelijke band. Eerst samen in 
Amsterdam en nu gelukkig beide in Utrecht beland, zodat we onze koffietjes, lunches, 
tennislessen, shop till you drop sessies, etc., gewoon voort kunnen zetten. Dank voor al je 
gezelligheid, je eerlijkheid en je trouwe steun. Lieve Maartje, lieve look-a-like zus, vanaf dag 
1 in Groningen is onze band heel hecht en onze vriendschap is voor mij van onnoemelijk 
belang. Ik hoop dat we samen nog vele vele dinertjes, weekendjes weg, verre vakanties, 
bijzondere ski-trips inclusief levenslijnen en Huyschkaemer drankjes voor de boeg hebben! 
Dank voor al je gezelligheid, je nuchtere kijk op het leven en je humor.   

Roos, Simone, Willemijn, Xander, Frans, Serge en Thomas, als arts-assistent heb ik mede 
dankzij jullie een geweldige tijd gehad in het AMC, gelukkig veranderde deze band niet toen 
ik staflid werd. Ook toen mocht ik mee in Auto1 op skivakantie, naar etentjes van de Bubble 
Guppies en samen een kamer delen op de NVGE. Nu we allemaal klaar met de opleiding en 
gesetteld zijn, verspreid over het land, hoop ik dat we elkaar nog zeer regelmatig blijven zien 
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en de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes uit MDL land kunnen doornemen. Hopelijk 
kunnen we snel weer congresbezoekjes gaan plannen! 

Phillies, Aniek, Carlijn, Josien, Lutske en Maria, wat bijzonder dat onze band vanuit 
Groningen nog steeds zo sterk is! Waar we ook wonen (Groningen, Deventer, Amsterdam, 
Vught, Brussel, Utrecht, Bussum, ’s-Graveland, etc.), we leven en denken met elkaar mee. Ik 
hoop op nog vele gezellige avondjes en weekendjes (Gent…) in de toekomst. 

Sayo’s, Aniek, Anke, Linda, Maartje, Marieke en Martine, wat een feest dat wij elkaar zo vaak 
zien en dat we alles met elkaar kunnen delen, wat een bijzondere vriendschap! Fijn dat jullie 
de afgelopen jaren altijd met interesse naar mijn, soms toch echt niet bijster interessante, 
verhalen over promotie onderzoek hebben geluisterd en dank voor al jullie adviezen. Vanaf 
nu kan ik weer vakanties plannen zonder voorbehoud van promotie! Wanneer gaan we naar 
Japan? 

Lieve Jetty, Hans, Anne en Daan, met Rob kreeg ik er een hele warme, behulpzame, 
betrokken en geïnteresseerde schoonfamilie bij, ik heb mij vanaf het begin af aan welkom 
gevoeld, dank daarvoor. 

Lieve sissies, lieve Karen, Annemarie en Joline, vroeger konden we uren samen hockeyen, 
tennissen, secretaresse spelen, een bibliotheek opzetten, My Little Pony met oma spelen (en 
haar laten winnen), de barbies kammen / knippen, sleeën in het bos, naar de disco op 
vakantie (slechts 10 minuten), een snackbar in de tuin runnen, mollen opgraven, etc.. Nu is 
de tijd meer schaars, maar desondanks zien we elkaar vaak en is onze band hecht. Samen 
met jullie mannen (Bert, Pieter Jan en Paul) en jongens (Luuk, Jesper, Thijmen, Bastiaan, 
Florian, Oliver en Reinout) en niet te vergeten Fenne groeit de familie gestaag. Wat fijn om 
zulke leuke, lieve, ambitieuze, zorgzame zussen en zwagers te hebben.  

Lieve pap en mam, zonder jullie steun was ik überhaupt niet begonnen aan dit 
promotietraject en was het zeker niet tot een goed einde gekomen. Jullie hebben ons altijd 
positief gestimuleerd om eruit te halen wat erin zit en onafhankelijk een eigen carrière na te 
streven. Het aanstekelijke enthousiasme voor de maag-darm-leverziekten van pap heeft 
zeker bijgedragen aan mijn overtuigde keuze voor dit vak. Het optimisme van mam draagt bij 
aan mijn doorzettingsvermogen. Dank voor jullie onophoudelijke liefde, steun, kritische 
adviezen en oprechte interesse de afgelopen jaren, ik besef heel goed dat dit geen 
vanzelfsprekendheid is.   

Lieve Rob, waarschijnlijk ben jij, na mij, het meest blij dat dit proefschrift klaar is. Je hebt 
enorm meegeleefd met de hoogte- en dieptepunten van mijn promotie onderzoek, hebt mij 
van vele bruikbare en soms iets minder bruikbare adviezen voorzien en ik heb mij bovenal 
altijd bijzonder gesteund gevoeld door jou. Nu zit het er op, de toekomst is van ons! Laten 
we gaan genieten in ons nieuwe huis, avonturen maken en samen de toekomst beleven!  
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Elsemieke Suzanne de Vries werd geboren op 24 augustus 1984 te Arnhem, Nederland, waar 
zij opgroeide met haar ouders en 3 oudere zussen. Na het behalen van haar gymnasium 
diploma aan het Gelders College te Arnhem, startte zij met de studie geneeskunde aan de 
Rijksuniversiteit Groningen in 2002. Na doorlopen van de co-schappen in het Deventer 
Ziekenhuis behaalde zij in 2008 cum laude het artsexamen.  

Na 1 jaar gewerkt te hebben als ANIOS interne geneeskunde in het Westfriesgasthuis te 
Hoorn, startte zij in 2010 met de opleiding tot maag-darm-leverarts op de afdeling interne 
geneeskunde in het VU Medisch Centrum te Amsterdam. In 2015 rondde zij de opleiding af 
in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Aansluitend begon zij als maag-darm-
leverarts in het Academisch Medisch Centrum en tegelijkertijd startte zij promotie-
onderzoek onder leiding van professor U. Beuers. 

Sinds 2020 werkt zij als maag-darm-leverarts in het Leids Universitair Medisch Centrum. 

 

 

Elsemieke Suzanne de Vries was born on August 24, 1984 in Arnhem, The Netherlands, where 
she grew up with her parents and three older sisters. Upon graduating from Het Gelders 
College in Arnhem, she started her medical training at the Rijksuniversiteit Groningen in 
2002. After clinical rotations in Het Deventer Ziekenhuis she obtained her medical degree 
with honor in 2008.  

After 1 year working as an Internal Medicine resident at the Westfriesgasthuis in Hoorn, she 
started in 2010 the training in Gastroenterology & Hepatology at the Internal Medicine 
department of the VU Medical Center in Amsterdam. In 2015 she finished her training at the 
department of Gastroenterology and Hepatology at the Academic Medical Center in 
Amsterdam. Subsequently she started as a Gastroenterologist & Hepatologist at the 
Academic Medical Center and started simultaneously her PhD project under the supervision 
of professor U. Beuers. 

Since 2020 she works as a Gastroenterologist & Hepatologist at the Leids University Medical 
Center.  

 

  

 

 


