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DANKWOORD
Tussen de start en het einde van dit proefschrift zitten 18860 fiets-kilometers, van 
Amsterdam-Oost naar het AMC, door weer en wind. Af en toe met de grote baas, af 
en toe met collega’s, ook vaak alleen. Momenten om de dag te overdenken, om de dag 
te vergeten, om de dag te vieren, of om even helemaal niets te denken. Als broekie 
kwam ik binnen, als volwassenen vrouw verlaat ik de arena. En omdat ik de dikte van 
dit proefschrift, en mezelf, een beetje eer aan moet doen, ben ik ook maar even voor 
dit dankwoord gaan zitten. 

Geachte PB, ha baas, lieve Marc, waar begin je, als je na 4,5 onvergetelijke jaren in een 
paar zinnen moet samenvatten waar je je baas dankbaar voor bent? Begin ik bij het 
moment dat je tegen mij zei “ik ga het risico nemen, ik neem je aan”, en ik alleen maar 
dacht: risico? Hoezo? Dat doen we toch gewoon ff? Om er vervolgens na 3 maanden 
achter te komen dat ik dat “ff” wel weg kon laten... Of begin ik bij de duizenden METC-
mailtjes waarmee ik je bestookt heb, en die jij altijd weer binnen een half uur wist te 
lezen en te beantwoorden? Of begin ik bij al die momenten dat het even niet over werk 
ging, maar over onze weekenden, over de medische begeleiding van A’dam Dames 1, 
over onze ongewilde voorliefde voor kapotte knieën, over die vent van mij, over je kids 
of over Ing? Of start ik bij het enorme vertrouwen wat jij dag in, dag uit in mij hebt 
gehad, en bij het feit dat je zeker wist dat het goed ging komen, hoe oneindig de METC 
aanvragen ook waren? “To begin, begin”, zei de Engelse dichter William Wordsworth 
ooit. Bedankt dat jij me hebt laten beginnen aan 4,5 verschrikkelijk mooie jaren, waarin 
je me af en toe hebt laten ploeteren, waarin we het meestal wel, maar soms ook niet 
eens waren met elkaar, waarin je me hebt laten groeien, waarin we samen naar huis 
fietsten en jij toch altijd net wat meer buiten adem was dan ik, waarin jij me liet zien 
dat als je iets echt graag wilt, je het voor elkaar kan krijgen. Ik had deze jaren voor geen 
goud willen missen en ik kan niet anders dan een klein traantje wegpinken bij het idee 
dat mijn maandag niet meer opgevrolijkt zal worden met die grote glimlach achter het 
bureau op H7. 

Geachte leden van de promotiecommissie, geachte prof. dr. M. Nieuwdorp, prof. dr. 
E.H.H.M. Rings , prof. dr. A.J.P.M. Smout, prof. dr. E.M. van de Putte, prof. dr. F.A. 
Wijburg en prof. dr. J. Frenkel, hartelijk dank voor uw bereidheid om mijn proefschrift 
te beoordelen en zitting te nemen in de promotiecommissie. 

Beste patiënten en ouders, bij deze wil ik jullie bedanken voor jullie deelname aan mijn 
onderzoeken. Mijn speciale dank gaat uit naar de deelnemers aan de FAIS studie, lieve 
E. en moeder, de dag dat de eerste poeptransplantatie plaatsvond is er één die ik nooit 
meer zal vergeten. Dank!
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Dear co-authors, from the bottom of my heart I want to thank you for your contributions 
to the studies presented in this studies. Teamwork makes the dream work. 

Beste studenten, beste Sanne, Florentine, Angela, Nicholas, Jochem en Bart, bedankt 
voor jullie fantastische hulp.

Lieve Arine, je kritische blik is heel waardevol geweest de afgelopen jaren, wat heb 
ik daar veel van geleerd. Gelukkig ging het niet alleen maar over werk, en mocht ik je 
beter leren kennen tijdens onze vele leuke etentjes, om erachter te komen dat we een 
liefde delen voor de complementaire geneeskunde. Dankjewel dat je als co-promotor 
aan mijn zijde hebt gestaan. 

Lieve Merit, wat ben ik blij dat ik voor een aantal stukken in mijn proefschrift met 
jou heb mogen samen werken, de koningin van de SR en de COS. Want vaak ging het 
over werk, maar gelukkig nog vaker over hoe het met me ging, of ik het allemaal nog 
volhield, dat alles 1000% goed zou komen, en het allerbelangrijkste, hoe het thuis ging. 
Jij luisterde, relativeerde en complimenteerde, en dat heeft mij er op vele momenten 
doorheen gesleept. Dank daarvoor!

Beste Monique, mijn promotietraject begon bij jou en eindigt eigenlijk ook bij 
jou, aangezien de mooie stukken waar we samen aan hebben gewerkt niet de 
makkelijkste waren. Maar ze zijn bijna klaar en ik heb goede hoop dat de rest van de 
wetenschapswereld binnenkort weer wat wijzer is over de prognose van huilbaby’s. 
Veel dank voor je expertise, je gezellige mails, je enthousiasme en je kennis rondom 
baby’s die huilen en baby’s die slapen. Beste Bregje, zonder jou was ik überhaupt niet 
in aanraking gekomen met de huilbaby’s. Veel dank voor de data die voortkwamen uit 
jouw prachtige onderzoek en waar ik mee aan de slag mocht!

De kinder-MDL vakgroep, Michiel, Bart, Marije, Tim, Johan, Angelika, dank voor de 
samenwerkingen en de leerzame researchbesprekingen, maar vooral ook dank voor 
de gezelligheid tijdens de etentjes en bar-avonden bij de buitenlandse congressen!

Beste Max, heel veel dank voor je expertise en vertrouwen bij het FAIS onderzoek. 
Groep van Max – Pieter, Guido en Annefleur, bedankt dat jullie mij in de wondere 
wereld van de fecestransplantaties aan de hand hebben genomen en mij alles uitgelegd 
hebben, van donoren screenen, tot etiketten printen, tot Cortrak sondes plaatsen, tot 
poep filteren met een zeef. Niet veel mensen zullen kunnen zeggen dat als je dan toch 
in de poep roert, je dat maar beter met leuke collega’s kunt doen. Veel succes met jullie 
vervolgcarrières! Lieve Nico, dank voor je luisterende oor, en voor alle koffiemomenten, 
die in het begin vooral in het teken stonden van mij moed in praten, en uiteindelijk 
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uitgroeiden tot koffie-plus, met praten en fantaseren over onze toekomst, schoenen en 
outfits bekijken, je kindjes ontmoeten, en onze gezamenlijk passie voor Leading Doctors 
delen. Hopelijk blijft ons contact niet beperkt tot deze promotie-tijd!

Beste Will, ondanks dat onze samenwerking kort was, wil ik je bedanken voor het feit 
dat jij het werken in een omgeving waar ik niet thuis hoorde en eigenlijk ook niet veel 
van snapte (het lab), tot een feestje maakte, door je uitleg, je grapjes en je scherpe 
blik. Dankjewel!

Beste Cyriel, bedankt voor de samenwerking tussen de kinder- en volwassen-MDL 
op het gebied van de fecestransplantaties, en voor het overbrengen van je kennis en 
enthousiasme over het microbioom en anaerobe verzamel-procedures bij FMT. 

Beste MDL-verpleegkundigen, beste Marjon, Ann, Saskia en Thomasz, zonder jullie 
uitleg, begeleiding en vertrouwen was het me nooit gelukt mijn eigen studie-patiënten 
van een nasoduodenale sonde te voorzien middels Cortrak. Bedankt daarvoor!

Lieve Willie en Struyf, wat een eer dat ik samen met jullie tot sultan werd verkozen. 
En wat was het leuk! Al die uurtjes met jullie in de cobra-zaal zal ik niet snel vergeten. 
Heerlijk om me even druk te maken over leuke restaurants en activiteiten aan de andere 
kant van de wereld in al dat proefschriftgeweld. Met als beloning vijf hele mooie dagen 
in San Diego. Gelukkig hebben we de foto’s nog!

Collega’s van de MDL uit het AMC, maar ook die uit Utrecht (ja jullie, Anouk en Eelco!), 
wat was het een feest om met jullie door Washington en San Diego te koersen, van 
congreszaal, tot kroeg, en nog even aftoppen op het dakterras, gelukkig hebben we de 
filmpjes (en foto’s) nog! Dank voor het omarmen van deze kinder-MDL’er, hopelijk tot 
ziens in de toekomst.

Lieve Aaltje, bedankt voor je luisterende oor en gezelligheid gedurende al die jaren in de 
bunker. Wat was het heerlijk om af en toe even bij je langs te lopen, je bemoedigende 
woorden aan te horen, te kletsen over studie-dingen, maar ook over leuke restaurants, 
weekend-plannen en vakantie-plannen. 

Lieve, lieve Bentie. Wie kan nou zeggen dat de eerste ontmoeting die ze hadden 
bestond uit een dag lang in elkaars poep roeren? Alleen dit is al reden genoeg om jou 
een speciaal plekje in mijn proefschrift te geven. Een half jaar lang elke week samen 
naar Wageningen rijden, MPN’en tot we er bij neer vielen, kauwgom eten in het ML-2 
lab, onzekerheden en verdriet delen, huilen van het lachen, crackers met avocado bij 
de lunch, en uiteindelijk samen aan de pasta ergens in Amsterdam, omdat jij een keuze 
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maakte die ik alleen maar kan bewonderen. Dank voor alles lieverd en hopelijk houden 
we die etentjes erin!

Lieve familie Brokking, bedankt voor jullie niet-aflatende stroom aan betrokkenheid, 
interesse en nieuwsgierigheid naar mijn proefschrift. Heel dierbaar!

Lieve familie Zeevenhooven, ook jullie bedankt voor jullie interesse en betrokkenheid. 
Lieve Maria, altijd vertrouwd, altijd fijn en als vanouds. Lieve Thijssie, je weet het 
moppie. 

De bunker. Ondertussen niet alleen meer voor de “echte” bunkers een begrip, maar 
ook voor veel mensen om mij heen, omdat het noemen van de bunker voor mij in de 
afgelopen jaren even vanzelfsprekend was als buienradar checken voor ik ging fietsen. 
Maar dan in het begin toch altijd die vragende blik: “De bunker, wat is dat?” Volgens 
de Van Dale: 

Bun·ker (de; m; meervoud: bunkers). 1 bergplaats voor brandstof. 2 opzichzelfstaande 
betonnen verdedigingsstelling.

Volgens de (ex)bunkerbewoners: een plek, diep weggestopt in het AMC, waar 6 bureaus 
van elkaar gescheiden worden door stapels papieren, artikelen en een eindeloos 
pruttelende waterkoker, waar ijverig getypt wordt, waar spuug- en poepsamples 
gewoon bij de kip-kerrie in de koelkast bewaard worden, waar de gezelligheid de 
brandstof is, waar de hechte band de verdedigingsstelling is, waar gehuild, maar vooral 
ook veel gelachten wordt. Heimwee is een understatement nu ik me besef dat ik ben 
toegetreden tot de “ex”-bunkeraars. Viereneenhalf jaar in de bunker, en een baas 
die zijn labje steeds meer uitbreidt, betekent ook dat ik aan 1 pagina dankwoord niet 
genoeg heb om de mensen met wie ik de bunker heb gedeeld te bedanken.

Lieve ex-bunkers, lieve Daniël, eigenlijk begon mijn bunkeravontuur wel een beetje 
bij jou. Bij jou mocht ik proefdraaien, en jij loodste mij vervolgens de wondere wereld 
van de functionele buikpijnaandoeningen, systematic reviews, placebo-responsen 
en studieprotocollen in. Nog steeds heb ik bewondering voor jouw grote kennis en 
onderzoeks-geest, dank dat ik daarvan heb mogen leren! Lieve Nien, wat ben ik 
altijd onder de indruk geweest van jouw klinische blik, jouw oog voor de ander, jouw 
luisterende oor. En wat vind ik het knap dat jij ondanks een flinke hobbel, drie weken 
na mij, jouw eigen proefschrift gaat verdedigen! Oh, en dank voor het huilen van het 
lachen tijdens één van de vele bunkeretentjes. Lieve Soof, wat was het fijn om jou 
als buurvrouw te hebben in mijn eerste twee bunkerjaren. Kletsen over het leven, 
over yoga-retraites, over mindfulness, over je twee knappe dochters (bijna 3!), over 



437

Dankwoord

de connectie tussen hersenen en darmen, en over complementaire geneeskunde, wat 
was dat een heerlijke en welkome afleiding in al het onderzoeks-geweld. Wat gaaf dat 
jij je dromen hebt nagejaagd en het pad van de complementaire geneeskunde op bent 
gegaan! Lieve Juul, mijn hele bunkerperiode lang heb ik het jammer gevonden dat wij 
niet wat langer collega’s zijn geweest, want we hadden meteen een klik. Gelukkig was 
jij mijn buikpijn-voorganger, en was je vanaf het begin bereid om onder het genot van 
een koffietje buiten de deur, mij tips en tricks te geven over METC aanvragen en over 
het opzetten en uitvoeren van een multicenter studie bij kinderen. En gelukkig konden 
we nog eens samenwerken aan één project! Dank voor al je advies, je vertrouwen, 
je bemoedigende woorden, maar vooral ook voor de oneindige gezelligheid. Lieve 
Kay, toen ik kwam, was jij bunker-puppy af, en kon ik alleen maar met grote ogen 
kijken hoe jij lab-dagen combineerde met IBD-poli, poeppoli, en moeilijke grafieken 
maken, met een gemak alsof je dat al jaren zo deed! Dank dat ik altijd bij je terecht kon 
voor methodologische hulp, statistische vragen, maar vooral dank voor je eindeloze 
gezelligheid, voor alle etentjes, voor de dansjes samen en voor het feit dat jij altijd de 
eerste was die mijn nieuwe kleding waardeerde (op die boswachters-jas na dan). Lieve 
Ilan, colllllllega Koppen, ondanks dat ik nog steeds niet helemaal over die paperclip 
heen ben, wil ik je bedanken voor de warmte, veiligheid en gezelligheid die jij met je 
meebracht toen je met je paar extra Amerika-kilo’s de bunker weer kwam verblijden 
met je aanwezigheid. Wat een feest dat wij een aantal stukkies samen hebben mogen 
schrijven! Bewondering heb ik voor de hoeveelheid werk die jij verzet hebt in je 
bunkerperiode, maar ook daarna, als kinderarts in opleiding, en dan ook nog even 
copromotor en editor van een Journal zijn. Wat mag de kindergeneeskunde-wereld en 
wetenschapswereld blij zijn dat jij nog maar aan het begin staat van je carrière. Lieve 
Maart, als groentje kwam ik de bunker binnen, maar gelukkig was jij daar om mij aan 
de hand te nemen en de eerste twee jaar niet los te laten. Je woorden om mij gerust te 
stellen, je luisterende oor, je positieve feedback, je kaartjes, altijd je kaartjes, ik heb van 
dichtbij je grote hart mee mogen maken. Dank daarvoor! En dan heb ik het nog niet eens 
gehad over jouw onderzoeks-geest en jouw klinische blik, twee dingen waar ik veel van 
geleerd heb. Lieve Hil, van alle bunkeraars die ik voorbij heb zien komen, hebben wij de 
meeste jaren samen in C2-312 samen doorgebracht. Nog nooit heb ik iemand gezien die 
zo lief is voor haar patiënten, maar vooral ook voor haar collega’s. Altijd geïnteresseerd, 
eindeloos geduld, en altijd aan anderen denken. En nog nooit heb ik iemand gezien 
die zo makkelijk rode wijn kan atten. Dank voor alle mooie momenten! Zet hem op 
met de laatste loodjes, dat komt sowieso goed! Lieve Pam, dankjewel voor de mooie 
gesprekken over de menselijke kant in de onderzoekswereld, over zelfontwikkeling, en 
over eigenaarschap. Veel heb ik van je geleerd de afgelopen 4 jaar, vooral over dicht 
bij jezelf blijven. En nu heb je een prachtig klein mensje op de wereld gezet! Heel veel 
geluk met alles, hopelijk komen we elkaar nog tegen in de toekomst! Lieve Maanie, 
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fijne buurvrouw op rechts, wat was het leuk om tegelijkertijd met jou in die laatste 
promotie-fase te zitten. Af en toe even lekker een potje zeiken samen, maar nog veel 
meer gezellig bijkletsen tijdens de lunch of tijdens één van de vele bunkeretentjes, en 
samen op congres, met als hoogtepunt Washington en San Diego, herinneringen voor 
het leven! 

Lieve huidige bunkers, uit de grond van mijn hart, bedankt voor de eindeloze warmte en 
gezelligheid, in de bunker en erbuiten. Lieve Klaarie, ondanks dat je er niet als langste 
zit, trap ik toch met je af. Mijn buikpijn-maat, mijn FAIS-maat. We hebben nog geen 
jaar samen in de bunker hebben gezeten, maar het voelde alsof je er vanaf het begin 
al was. Met 1000% vertrouwen heb ik de FAIS aan je overgedragen, dat poeproeren is 
toch wel één van je verborgen talenten. Knap hoe je al die ballen hooghoudt, niet alleen 
bij Stichse, maar vooral ook in de bunker. Kijk nu al uit naar je boekje! Lieve Lau, gekke 
Lauuuuu, wat waren de gesprekken over nieuwe restaurants, naar zolder-ruikende-
wijnen, en leeg getrokken bankrekeningen een welkome afleiding tijdens eindeloze 
SPSS-sessies. Dankjewel daarvoor! Knap hoe jij de NAFLD-tak in de bunker hebt opgezet, 
die patiënten van jou mogen in hun handen knijpen met zo’n dokter. Lieve Els, ik ken 
er maar weinig die hun zaakjes zo op orde hebben als jij. Met grote bewondering kijk 
ik telkens weer naar jouw focus middenin een bomvolle bunker en naar jouw strakke 
planning waar je volgens mij nooit vanaf hoeft te wijken omdat ie dag in dag uit om 
stipt 17.00 uur gewoon af is. En ondertussen ook nog tijd voor flauwe grappen, een 
luisterend oor en leuke verhalen, samen op de fiets of gewoon in de bunker. Dank 
Elsie! Lieve Sjoerdie, feestnummer, de enige man in de bunker, maar als een vis in het 
water. Ik ken niemand die het zo gezellig vindt om “even” bij te kletsen, en dat dan 
ook met veel aandacht doet. Jij stelt anderen op hun gemak, en oordeelt nooit. Dank 
dat je zo’n fijne collega was (die ook nog eens alles over SPSS wist), hopelijk tot snel-
bijklets bij een (ex)-bunkeretentje. Lieve Marin, jij spuug-held, jij metingen-held, heb 
vaak jaloersmakend naar jouw klinische talent zitten kijken. Wat zullen jouw patiënten 
blij met je zijn! Je had grote schoenen te vullen toen je in de bunker kwam, maar je doet 
het met verve. Dank voor alle bulder-lachen, schoonmaaksessies en gezellige etentjes. 
Lieve Car, achterbuurvrouw voor even (misschien binnenkort voor langer?!), ondanks 
dat je vaak in het verre oosten zit, ben je volwaardig bunkeraar. Bedankt dat ik van je 
microbioom-kennis heb mogen profiteren, voor de gezellige uurtjes in de keuken, en 
voor je openheid. Lieve Char, de aanwinst van Johan, ik heb je zien ploeteren door de 
METC aanvragen en weet zeker dat jij een mooi promotietraject voor de boeg hebt. 
Veel succes met alles! Lieve Des, helaas kruisen we elkaar net, maar ik weet zeker dat 
de bunker als een warm bad zal zijn voor je.

Lieve leading docs, lieve Madelon, Laura, Marije, Tijmen en Janneke, wat ben ik trots 
dat wij het kernteam vormen, en wat heb ik zin in de toekomst! Lieve Lena, wat waren 
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de trainingen die we samen hebben gegeven fijne lichtpuntjes in de af en toe ietwat 
donkere onderzoeks-tunnel. Zo leuk om dat samen met jou te doen en van jou te leren, 
en gelukkig is het nog maar het begin! Lieve Claire, als iemand de belichaming is van 
een Leading Doctor, ben jij het wel. Dank voor alles wat ik tot nu toe van je heb geleerd, 
en voor alles wat nog komen gaat.

Lieve Mussen, lieve Bloem, Tat, Bien, Lot, Tink, V en Sop, bijzonder hoe we elkaar al 
11 jaar volgen door dik en dun, eerst tot in de bubbels, nu tot in de poepluiers. Op naar 
nog heel veel jaren!

Lieve Car en Beer, bij jullie begon mijn geneeskunde-tijdperk, en wat ben ik blij dat jullie 
er nog steeds zijn. Car, met je knappe gezin! Wat een feest om dat te zien! Beer, je neemt 
het onderzoeks-stokje van me over, bewondering voor je doorzettingsvermogen en je 
humor. Kan nu al niet wachten op jouw boekje! Bedankt voor jullie vriendschap.

Lieve Meer, stiekem kennen wij elkaar al bijna 15 jaar! En wie had ooit durven dromen 
dat onze namen samen op een artikel in dit proefschrift zouden staan! Wat was het leuk 
met jou een project samen te doen, dank voor je hulp daarbij. En dank voor de etentjes 
waarbij de tranen van het lachen vaak over onze wangen lopen en we altijd tijd tekort 
komen om al onze verhalen te delen. 

Lieve Q & Vlam, dankjulliewel voor de etentjes, het tranen met tuiten lachen, de 
herinneringen die we maakten in Rio, de bijzondere trip naar Zambia, de sessies met 
de dames en jullie vriendschap. Op naar meer!

Lieve Her, bedankt voor het openstellen van je huis, maar bovenal ook voor het 
openstellen van je hart. Op nog heel veel etentjes!

Lieve Fleur en Mart, ja ja, eerlijkheid gebied te zeggen dat dit boekje er zonder jou niet 
was geweest Fleur. Dank voor je advies en het sparren over de kindergeneeskunde. En 
dankjulliewel Fleur en Mart voor de dierbare vriendschap die we hebben opgebouwd 
met elkaar de afgelopen jaren, Vali en ik zijn gek op jullie.

Lieve Dien en Klaasie, bedankt dat onze vriendschap elk jaar een beetje meer wordt. 
Ik geniet ervan!

Lieve Lief, een speciaal plekje in mijn hart, wat gelukkig niet zoveel voedingsbodem 
nodig heeft om te groeien. Altijd goed, altijd fijn.

Lieve Kit en Tak, lieve kaas-vriendinnen, bedankt voor de heerlijke avonden de afgelopen 
jaren, die hebben mij er geregeld doorheen gesleept. Op naar nog heel veel meer!
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Lieve Jack, moppie, op het hockeyveld begonnen, en nu samen aan de wijn of aan de 
koffie. Dank voor de vriendschap!

Lieve Lau, dankjewel voor alle fietstochten, autoritjes, koffietjes, en je luisterende oor, 
je steun en je wijze raad. Wat het leven ons ook gaat brengen, hopelijk blijft dit erin.

Lieve Su, al 15 jaar een grote plek in mijn hart, al zoveel samen meegemaakt, bedankt 
voor je steun en interesse de afgelopen jaren. Hopelijk zitten we over een aantal jaar 
samen met onze gezinnen aan de BBQ of in Esparron.

Lieve HK, lieve El en Soof, dankbaar ben ik voor onze vriendschap, die zich heeft 
ontwikkeld van een balletje overslaan op het hockeyveld, naar elkaar wekelijks zien 
om te sporten, om te kletsen, om Bernardus te drinken, om te lachen, om te huilen, om 
alles te delen. Hopelijk zitten we er over 50 jaar nog zo bij. Lieve El, in Zambia samen op 
de kamer, een dikke klik, en nu wekelijks elkaar zien. Ik kan er geen genoeg van krijgen! 
Lieve Soof, een bijzondere plek in mijn proefschrift, jij ontwierp mijn voorkant en ik had 
alleen maar durven dromen dat ie zo mooi zou worden. Maar vooral een bijzondere plek 
in mijn hart, wat hebben we veel meegemaakt, de hele wereld over, met zijn tweeën, 
of met Kemp en Val erbij. Zo fijn samen, zo makkelijk. Op naar samen oud worden.

Lieve Deb, al 10 jaar in mijn leven, wat een geluk als de vriendin van de vriend van je 
vriend, ook mijn vriendin wordt. Elkaar volgen van studentenleven, tot aan verhuizingen 
naar Haarlem met je prachtige gezin, ondanks dat er een aantal jaar honderden 
kilometers tussen ons in zaten, dankjewel daarvoor! Lieve Maart, ontelbaar zijn de 
avonden waarop we kletsten over onze week, met borrelhapjes en een wijntje. Altijd 
je interesse, je luisterende oor, je nieuwsgierigheid, je lieve woorden. Dankjewel voor 
deze vriendschap. Lieverds, onze nieuwjaars-reisjes samen met Thom, Steph en Valen 
zijn me heel dierbaar, op naar meer!

Lieve Mariek, vanuit het Felisenum naar Amsterdam, allebei de geneeskunde in, 
samenwonen in de Pijp, 7 jaar lang lief en leed delen, daarna allebei ons eigen pad, 
maar altijd verbonden en nu een week na elkaar promoveren. Op naar naast elkaar de 
rest van ons leven ontdekken en delen. 

Lieve Alex, Maria, Bart, V’tje, Emi, Pep, Santos, Soppie, Stijn, Ollie, Nora, Manu en Iris, 
10 jaar geleden stapte ik jullie levens in. Bedankt dat jullie mijn familie zijn geworden. 

Lieve Rob, na 2,5 jaar kwam jij me vergezellen in de bunker, en vanaf dat moment werd 
alles een beetje leuker. Wat een geluk dat jij mijn buikpijn-maat werd. Dankjewel voor 
je humor, je relativeringsvermogen, je nuchterheid, je attentheid, je grote hart. Ik kon 
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mijn baby (de Duski) met een gerust hart aan je overdragen. Samenwerken met jou 
was een feest. En nu als paranimf aan mijn zijde míjn hoofdstuk in de bunker afsluiten, 
maar die van ons gaat hopelijk nog lang door. 

Lieve Luuk, natuurlijk sta jij straks naast me als paranimf. Samen in de geneeskunde, 
samen een artikel schrijven, en zien hoe we los van elkaar, maar wel verbonden als 
broer en zus, het leven ontdekken en ervaren met al het moois wat daarbij komt kijken. 
Nu ga ik jou achterna en mag ik alleen maar hopen dat ik net zo’n goede co, en dokter 
ga worden als jij. Wat ben ik trots dat jij mijn broertje bent, ik hou van je. Lieve Am, 
dankjewel dat je er bent. Ik ben gek op je.

Lieve pap en mam, mijn dankbaarheid voor jullie laat zich eigenlijk niet in woorden 
vatten. Met de basis die jullie mij gegeven hebben en waar ik altijd op terug kan vallen, 
kan ik vol vertrouwen mijn leven ontdekken. Heel wat uren van dit proefschrift zijn 
aan de keukentafel in Santpoort gemaakt, jullie hebben mij in elke stap gevolgd, 
ondersteund en aangemoedigd. Ik hou van jullie.

Lieve Val, al tien jaar samen door het leven. Diep verbonden, elkaar in alles zien groeien. 
Thuiskomen bij jou is wat ik het liefste doe, hoe mijn werkdag ook is geweest, jij bent 
er om mijn verhalen aan te horen, om er samen om te lachen, om mij onuitputtelijk te 
steunen, om je geloof in mij honderd keer te herhalen, om mij te troosten, om mij in 
mijn kracht te zetten. Samen met jou is het leven zo leuk. Ik kan niet wachten op alles 
wat nog komen gaat. Ik hou van je.



442

Appendices

ABOUT THE AUTHOR
Judith Zeevenhooven was born in Haarlemmerliede (the Netherlands) on a Sunday, 
the 3rd of March, 1991. She spent her childhood in a little village, near the coast, called 
Santpoort-Noord, and at the age of 4, she already knew that one day she wanted to 
become a doctor. One other thing was a certainty for her as well, and that was her love 
for children. After completing secondary school at the Gymnasium Felisenum in 2009, 
she enrolled to study medicine at the Leiden University in Leiden. In a strange kind of 
way it felt like coming home, as her little brother was admitted to the Leiden University 
Medical Center (LUMC) for a few months when he was 7 years old. And it was there in 
the LUMC, during her medicine study, where her fascination and curiosity for children 
continued to grow. During her Bachelor she started developing her interest for research 
while helping with a research project at the Department of Pediatric Rheumatology.

In 2010, her boyfriend Valentin Verga came into her life (and he still is while she is 
writing this). She will be forever thankful for that, because without him she would never 
have met her future promotor, prof. dr. Marc Benninga. It was along the hockey fields 
of Amsterdam Hockey & Bandy Club where she had the first conversation with this 
professor. She found out that they did not only share a love for field hockey, but also 
shared the capacity of weak knees, and a fascination for pediatrics and gastroenterology. 
Up until today, it will remain a mystery whether prof. dr. Marc Benninga offered her 
a PhD project because of her work as a student or because of her defending skills as 
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