
VU Research Portal

A whiff of C-diff:

Bomers, M.K.

2017

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Bomers, M. K. (2017). A whiff of C-diff: using scent detection to diagnose Clostridium difficile infection. [PhD-
Thesis - Research and graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/397e723a-e40d-44a7-bd78-92e8257fc377


Appendices

Curriculum Vitae
List of publications

Dankwoord 





121

Curriculum
 Vitae

&

Curriculum Vitae

Marije Kristianne Faulkner- Bomers was born on July 24th 1978 in Utrecht and 
grew up in Breukelen, where she attended junior school. In 1985 the Bomers 
family (Gerard, Ada, Gerben en Marije) lived in Jakarta, Indonesia for a year, 
on a sabbatical leave from her father’s work. In 1996 she graduated ‘cum 
laude’ from athenaeum RSG Broklede in Breukelen, and moved to Amsterdam, 
where she finished her bachelor’s (2001) and master’s degree (2004, cum 
laude) in medicine, at the Vrije Universiteit. In 2005 she started her training 
in Internal Medicine in the ‘Sint Lucas Andreas Ziekenhuis’ (now OLVG West, 
supervised by dr. Yuup van Meyel and dr. Carl Siegert), and finished in 2011 with 
a specialisation in infectious diseases at the VU medical center (prof. dr. Mark 
Kramer (internal medicine) and dr. Michiel van Agtmael (infectious diseases). 
She still boasts about the ‘kennistoets’  test results in 2009, where she had the 
highest score of all internists in training within the Netherlands. She now works 
as an internist - infectious disease specialist in the VUmc, where alongside her 
dedication to research and patient care, she is committed to the training and 
education of medical students, interns and residents. 

Cliff lives with his father Ralph and his bosses Hotsche and Eric in Voorst. He still 
does like a good snuffle.
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Een woord van dank….

… aan Yvo, je vermogen om out-of-the-box te denken is al in vele dankwoorden 
geroemd – het is ook mij niet ontgaan. Dank voor je kritische blik, je ‘neus’ voor 
waar het ook al weer heen moest met dat boek van mij, je steun en adviezen 
(zowel binnen als buiten de kaders van dit proefschrift), veelal gekenmerkt door 
de Y onder een prompte mailrespons, een voorliefde om tegen de draad in te 
gaan, oprechtheid, scherp analytisch vermogen en vleugje sarcasme. Zonder 
jou was dit zeker een eindeloos traject geworden. 

… aan Christina, je kon deze internisten perfect aanvullen vanuit microbiologische 
hoek. Dank je wel voor het vertrouwen en de geboden kans. Ik heb veel van 
je geleerd over onderzoek doen en schrijven en ik bewonder je om nog een 
heleboel dingen die die niets met het proefschrift te maken hebben; dank je 
wel.
  
… aan Michiel, dank je voor je enthousiasme, frisse blik, ook als mijn ‘oude’ 
opleider; vaak zijn we het roerend eens - maar nog leuker is het als we het 
eens niet zijn; dan zie ik je midden in een verhitte discussie een beetje om me 
lachen, wat dan weer aanstekelijk werkt. Ik vraag je nog altijd graag om je 2nd 
opinion en werk met veel plezier met je samen. 

… aan de leescommissie, prof. dr. CJ Mulder, prof. dr. EJ Kuiper, prof. dr. SE 
Geerlings, prof. dr. PJ Sterk, dr. W Ang en dr. RM Perenboom, voor de tijd en 
moeite geïnvesteerd in het lezen van dit proefschrift en het deelnemen aan de 
oppositie. 

… aan degenen met wie ik heb samengewerkt om dit boekje tot stand te laten 
komen: Hotsche Luik (Scent detection academy, Voorst) en Cliff natuurlijk, 
James & Richard, Leonie, Jonne,  Marthe, Frederik, Yvette (partner in crime- we 
zijn er bijna!) en de collega-poepsnuivers van de (kinder)-MDL: Nanne en Tim, 
Nora, Daan, Sofie & co. En aan de afdeling afdeling Medische Microbiologie en 
Infectiepreventie, voor de ondersteuning vanuit het lab, maar misschien nog 
wel meer aan staf en AIOS voor de dagelijkse samenwerking.

... aan mijn collega’s van de afdeling interne geneeskunde, van heden en 
verleden, het is een plezier met jullie samen te werken; in het bijzonder Edgar, 
rots in de branding, en Michiel. Collega infectiologen (i.o.) van nu en eerder. 
Mark en Martin, ook voor de geboden kans en gelegenheid, en de hele afdeling 
interne: staf, AIOS, secretaresses en het HIV behandelteam: pleasure doing 
business with you.
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… aan mijn vrienden, om te beginnen paranimfen Richard en Willemien, bij wie 
ik oeverloos heb kunnen zeuren over de totstandkoming van dit boekje, zoals 
zij dat ook bij mij hebben gedaan, en de rest, die ik soms verwaarloos, maar 
desalniettemin heel dierbaar heb. 

… to the Faulkner family, Tom and Maureen, thank you for the warm welcome 
into your family and of course for being here today.

… aan mijn familie. Gerben, lieve grote broer, Merel, Joep en Elise, dank jullie 
wel. Ada, je bent een ontzettend lieve, wijze en warme moeder, zonder je steun 
en vertrouwen was het er niet van gekomen. 

… aan Tom; of all those mentioned here I am most indebted to you - thank you 
for everything. Tom, Mart en Ella; ik hou ontzettend veel van jullie - jullie zijn 
het einde.




