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Het kostte, zoals het wellicht hoort, enige moeite. Maar na meerdere jaren werk is mijn 
proefschrift daar. De totstandkoming van dit proefschrift heeft niet kunnen gebeuren 
zonder de hulp van veel mensen, aan wie ik dan ook mijn dank verschuldigd ben. 

Bovenal wil ik alle patiënten bedanken die deelnamen aan onze studies, soms zonder 
er direct zelf gezondheidswinst uit te halen. Hun toewijding en overtuiging dat zonder 
medisch wetenschappelijk onderzoek er geen vooruitgang geboekt wordt, is ongeëvenaard.

Graag dank ik mijn promotor en copromotoren, die mij hebben gestuurd op weg naar dit 
resultaat. Als ik het spoor even kwijt raakte of dreigde kwijt te raken, hielpen zij mij weer op weg. 
Beste Chris, wat een onuitputtelijke bron van energie ben jij. Altijd gemotiveerd om weer het 
volgende (wetenschappelijke) vraagstuk te beantwoorden. Veel ideeën, weinig beren op de weg. 
Inspirerend hoe je dit doet. Je bleef me bovendien achter mijn broek aan zitten door telkens 
weer te vragen hoe het er mee stond, waarbij je dan doelde op dat ene artikel of de inleiding of 
discussie van dit boek. Ik schoot vaak in de verdediging waarop jij zei: “ik weet dat het bij jou wel 
goed komt”. Veel dank voor dit vertrouwen, dat deed me goed, en het resultaat is daar.
Adje (@je), als een dichter, noem het een poëet of filosoof, bedrijf jij je werk. Wat heb ik veel 
geleerd maar ook genoten van jouw manier van wetenschap bedrijven. Onmiskenbaar ben jij 
het geweest die me telkens weer aan het denken zette. Altijd kritisch. Wat is precies je vraag? 
Wat is je boodschap? Minutieus bracht je correcties aan in de manuscripten. De laatste tijd 
ben je ook een klankbord geweest voor wanneer ik weer eens twijfelde over mijn carrière pad. 
Ook al werk je nu in Zuid-Limburg, ik hoop dat onze wegen nog veelvuldig zullen kruisen.
Nanne, Bam! Whoehaa! Vanaf het begin, toen nog niet helemaal duidelijk was dat jij nu 
mijn copromotor zou zijn, ben jij betrokken geweest bij het onderzoek dat ik in de VU heb 
mogen doen. Het begon met plannen smeden onder het genot van een biertje in De Balie 
op het Leidseplein. Je was altijd dichtbij; sneller dan het licht met mails of App. Een auto 
search op Pubmed bleek niet nodig, jij stuurde dat wat nieuw en interessant was wel door. 
Gedurende het onderzoek met een kopje koffie of een biertje nog even brainstormen en de 
puntjes op de i zetten. Wat een power! Daarnaast bewonder ik je om wie je bent en hoe je 
werk en gezin weet je combineren. Ik ben vereerd dat jij mijn copromotor bent en hoop nog 
lang met je te kunnen samenwerken.

Ik ben veel dank verschuldigd aan Margien en Bindia, respectievelijk mijn opvolger en 
voorganger in het thiopurine onderzoek. Bijna elk hoofdstuk uit dit proefschrift is tot stand 
gekomen met hulp van jullie!
Margien, een betere opvolger kon ik me niet wensen. Met enorme voortvarendheid en 
enthousiasme ben je aan de slag gegaan met zowel ons gezamenlijke werk als je eigen projecten. 
Het is geweldig knap wat jij allemaal hebt gedaan, zoveel verschillende projecten in zulke goede 
banen geleid, chapeau. Daarnaast ben je een ontzettend gezellige en loyale collega. Ik vind het 
dan ook extra leuk om de laatste maanden van mijn opleiding naast jou in de kliniek te staan.
Bindia, heel blij was ik met je begeleiding in het begin van mijn promotieonderzoek. Je 
hielp me op weg in de voor mij op dat moment nog onoverzichtelijke brij van informatie. 
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Dit heeft er toe bijgedragen dat dit boekje nu hier ligt. We hebben beiden ervaren dat het 
verrichten van wetenschappelijk onderzoek niet vanzelf gaat en vaak een lange adem vergt. 
Ik ben dankbaar te hebben mogen bijdragen aan jouw proefschrift en ben je dankbaar dat jij 
hebt bijgedragen aan die van mij. Ik ben er van overtuigd dat je een geweldige (IBD) dokter 
bent en wens je alle geluk en succes toe.

Natuurlijk wil ik de leden van de leescommissie bedanken voor hun bijdrage, enkelen in 
het bijzonder. Special thanks is owed to professor Timothy Florin, from the Mater Adult 
Hospital and the Mater research institute – University of Queensland, Australia, who I first 
met in 2008 at the digestive disease week in Chicago. We talked about our common interest, 
thiopurines and tioguanine in particular. Every once in a while we met at some congress or 
we collaborated in writing a manuscript. The last months our contact has been more intense 
as we are making plans to collaborate in future research. Let’s go for it!
Professor Bloemena, beste Elisabeth, ook jouw wil ik bedanken voor je inzet om onze 
gezamenlijke studies, waarbij honderden coupes gereviseerd moesten worden, tot een 
succes te maken. Je deed altijd je best om tijd vrij te maken, dat heb ik erg gewaardeerd.
Professor Peters, beste Frits, purines, pyrimidines, nucleosiden, nucleotiden, noem maar 
op. Aanvankelijk duizelde het me toen ik kennis met je maakte en jij over al het eerder 
genoemde begon. Je gaf me een stapel vaak oude maar degelijke artikelen, en ik leerde op 
een meer chemische manier naar de stofjes en hun metabolisme te kijken. Dank voor je tijd 
en het delen van je heel belangrijke kennis.
Graag bedank ik ook professor Gerard Dijkstra, dr. Luc Derijks en dr. Dirk de Jong voor 
hun bereidheid plaats te nemen in de oppositie. 

Bijna al het onderzoek vond plaats in het VUmc, voornamelijk op de afdeling MDL. Aldaar 
ben ik dank verschuldigd aan velen. Te beginnen met Jessica en Cynthia die als secretariële 
ondersteuners onmisbaar zijn gebleken, niet alleen in de organisatie van de patiëntenzorg 
maar ook in de ondersteuning van het wetenschappelijke onderzoek. 

Dank aan Dineke, helaas niet meer werkzaam in het VUmc, die als IBD verpleegkundige 
patiënten informeerde en bereid vond mee te doen aan onze onderzoeken. Deze taak werd 
later met veel élan overgenomen door Petra en later ook Eva. Petra, dank voor je hulp bij het 
onderzoek maar ook op de polikliniek. Ook Eva bedankt, jullie zijn onmisbaar! 
Ook dank aan de collega’s van de research. Flare-Louis-scopie, Margreet en Inge, dank voor 
jullie gezelligheid en snoep. 
Helen, je hebt jezelf onmisbaar gemaakt in de uitvoer van het onderzoek. Ik hoefde maar een 
kort mailtje te sturen en enkele minuten later waren die statussen in mijn postvakje. Super.
Heel belangrijk is dr. Karin van Nieuwkerk geweest voor het onderzoek. Jij verrichte al die 
leverbiopten waarop een grootdeel van het proefschrift gebaseerd is; dank je Karin!
Naast Karin wil ik in het bijzonder mijn dank uitspreken aan Maarten Jacobs die naast een 
prettige supervisor een nog talentvoller en gezelliger fietsmaatje is gebleken. Toch al heel 
wat kilometers samen weggetrapt Maarten, hopelijk nog veel meer te gaan. 
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Aangezien deze promotie aan het einde van mijn opleiding plaats vindt, maak ik graag van 
de gelegenheid gebruik om ook alle opleiders te bedanken. Dank aan de internisten in het 
Medisch Centrum Alkmaar, in het specifiek aan Frank Stam, voor de leerzame en leuke 
tijd. Veel dank aan de MDL-artsen in Alkmaar, Hans Tuynman, Arnoud van Oijen, Willem 
Moolenaar, Michael Klemt-Kropp, Dimitri Heine, Casper Noomen, Anne-Marie van Berkel 
en Bas van der Spek. Jullie hebben een geweldig team met een strakke opleiding!
Dank ook aan de MDL-artsen in de VU, anders dan eerder genoemden, Gerd Bouma, 
Richelle Felt-Bersma, Richard de Vries, Foke van Delft, Sandjai Ramsoekh en Hanneke 
Beaumont, ik heb geweldig prettig met jullie samengewerkt.

Maar ook buiten de afdeling MDL ben ik geholpen door meerdere personen.
Kees Smid, één belletje en vijf minuten later stond je op de kamer om het stukje leverbiopt 
in de stikstof op te halen. Dank voor je eindeloze geduld toen je me leerde vriescoupes te 
snijden. Jammer dat deze experimenten op niks uitdraaiden.

René Vos, ook jou ben ik dank verschuldigd. Jij legde me uit hoe een HPLC werkt en jij was 
altijd bereid om mee te denken over eventuele nieuwe analysemethoden. Je bent een topper.

Natuurlijk moeten genoemd worden de coauteurs van wiens inzet ik afhankelijk ben geweest. 
In het bijzonder te noemen: Maurice Russel, Frank Kubben, Marco Becx, Bert den Hartog, Dik 
Westerveld en Leopold Engels, dank voor jullie hulp bij het identificeren van onze 6-TG patiënten.
Birgit Witte, fijn dat je altijd klaar stond om me de les te lezen wat betreft statistiek. 
Joanne Verheij, ik ben blij dat onze wegen elkaar kruisten. Jouw kennis van lever(histo-)
pathologie is indrukwekkend. Je hebt me, samen met Elisabeth, wegwijs gemaakt in de 
histopathologie van de lever. Dank je wel!

Tja, wat een geweldige tijd heb ik met Frank, Bart, Thijs, Jolanda, Greetje, Sietze, Tze en Nicole 
gehad toen we ‘gezamenlijk’ onderzoek deden. Er zal toch niets gebeurd zijn? Ze zullen wel iets 
geconstateerd hebben? Tour de France, Olympische spelen, niets ontschoot onze aandacht; wel 
blijven focussen op het onderzoek natuurlijk. Veel dank voor de gezellige tijd en ik hoop nog 
lang met jullie te mogen samenwerken. Ook de door mij niet genoemde AIOS met wie ik samen 
werk of heb gewerkt wil ik bedanken, en mocht je nog moeten promoveren: kom op, je kan het!

Maar een proefschrift komt niet alleen maar tot stand door gunstige omstandigheden op het 
werk. Ook buiten werk, in vrije tijd, werd gewerkt. En waar gewerkt wordt, wordt meestal 
niet heel gezellig gedaan. Vriendschappen worden op de proef gesteld; het is immers een 
proefschrift. Ik heb ondanks mijn afvalligheid wat betreft bepaalde sociale activiteiten 
juist ook veel steun gevoeld van mijn vrienden. Joris, Mira, Tim, Janna, Job, Eline, Ognjen, 
Kittie, Lesly, Lianne, Sander, Penny, Dylan, Daisy, Davey, Yvonne, Martin, Hilde, Wouter en 
Sander B, jullie maken mijn leven nog mooier.
Lief Zonnetje, Marc, Evelien, Martijn, Karin, Mathijs, Mina, Yuri, Thijs, Lotte, Inge, Eva, Daan, 
Chip, Tammie, Bram, Ludo, Erika, Eva, Misha, Angela, Thijs, Monique, D, Claudia, Martina, 
Sander, Bart, Martine, Vera, Jasper en Elias wat een levenslust hebben jullie stuk voor stuk. 
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Vriendschap kent vele vormen; ik geniet enorm van jullie allemaal. Het is inspirerend te zien 
hoe ieder van jullie het leven volop leeft en geweldig om daar deel van uit te kunnen maken.

Mijn paranimfen, Tim en Thijs, al eerder genoemd, nu nog meer geroemd. Wat fijn dat 
jullie naast me staan!
Tim, al vanaf de basisschool zijn we vrienden. Onze vriendschap is intenser geworden toen 
jij met Janna onder ons kwamen wonen op de MH Trompstraat. Zo gezellig, effe op de 
pantoffels een trap naar beneden voor een praatje, een potje voetbal kijken of een borrel. Je 
drukke baan in de politiek met aandachtsgebied Zorg maakt dat we genoeg stof hebben om 
over te praten. Jammer dat jullie nu verhuisd zijn, maar gelukkig is je eeneiige tweelingbroer 
in de buurt komen wonen. 
Thijs, al vanaf het eerste jaar geneeskunde zijn we bevriend. Wat werk betreft sindsdien 
bijna onafscheidelijk. Jij was het die er aan heeft bijgedragen dat ik werd aangenomen voor 
de opleiding. Dank daarvoor. Met jouw heb ik sindsdien op het zelfde onderzoekskamertje 
gewerkt aan de wetenschap, met jou de vooropleiding in het Medisch Centrum Alkmaar 
gevolgd en met jou de vervolgopleiding in de VU gevolgd. Pas sinds september van dit jaar, 
zijn onze wegen gescheiden. Naast het werk ben je een geweldig persoon, met veel interesse 
voor de ander, en een geweldige ondernemersdrift. We gaan elkaar zien.

Lieve familie en schoonfamilie. Ook jullie heb ik door de jaren heen zo nu en dan aandacht 
tekort gedaan. Niet altijd zullen jullie geweten hebben waar ik dan zo druk mee was. Het 
maakte niet uit. Ik heb nooit het gevoel gekregen dat jullie mij en mijn werk zat waren. 
Dank voor jullie begrip. Theo en Ina, wat fijn dat we jullie altijd zo dicht bij hebben. Als er 
even chaos leek uit te breken in het gezin brachten jullie weer de rust. Lieve Mjon, dank je 
wel voor wie je bent. Mijn broers, Martijn en Bart, de rotsen in de branding!

Lieve pap en mam, aan jullie heb ik te danken dat ik deze mijlpaal heb bereikt. Jullie lieten 
me altijd vrij in mijn keuzes en steunden me waar nodig; maar voor jullie hoefde ik me niet 
te bewijzen. Dankzij jullie ben ik geworden wie ik wilde worden.

Krijn en Job, mijn zoons, mijn ultieme trots. Wat fijn dat jullie er zijn mannen! 

Carolien, mijn liefde, dit proefschrift is ook jouw werk. Jij hebt letterlijk je handen uit de 
mouwen gestoken om me te helpen dit doel te behalen. Samen leverbiopten opmeten, kan 
het romantischer? Planningen maken, et cetera. Maar belangrijker nog is de morele steun 
die je me gaf. Je bleef me telkens opnieuw stimuleren - de ene keer met meer overtuiging 
dan de andere keer - om deze klus geklaard te krijgen. Ik heb waanzinnig veel respect voor 
het feit dat jij jezelf regelmatig hebt weggecijferd om mij deze kans te geven. Laten we 
samen van het leven blijven genieten. Ik hou van je.

266




