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Dankwoord 
 
De totstandkoming van dit boekje heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Mijn 
promotieonderzoek heeft 13 jaar geduurd en in alle fasen van mijn opleiding tot nu uiteindelijk 
maag-darm-lever arts, ben ik door velen ondersteund. Op deze plaats wil ik graag al deze 
personen danken die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan dit proefschrift. 
Vanzelfsprekend kan zo’n opsomming nooit volledig zijn maar ik wil het toch proberen. 
Op de eerste plaats wil ik alle patienten en gezonde vrijwilligers bedanken voor hun bijdrage. 
 
Prof PLM Jansen, promoter, dank ik voor zijn kritische klankbordfunktie. Peter, de vragen die 
jij mij stelde (en die ik mijzelf nooit durfde te stellen) hebben mijn onderzoek en mijn artikelen 
veel sterker gemaakt. Ook heb je vaak terecht geprobeerd om, als ik weer eens dacht dat mijn 
onderzoek een grote doorbraak betekende en ik in hogere sferen verkeerde, mij weer met beide 
benen op de grond te zetten. Wat is het toch moeilijk om mooie resultaten die met veel pijn en 
moeite zijn verzameld zelf kritisch te bekijken. Tenslotte heb je steeds zeer waardevolle 
suggesties gegeven bij het schrijven van mijn artikelen. En vrijwel altijd per kerende post ! 
Hoewel het onderzoeksgebied (poep) ver af staat van de lever (alleen de kleurstof komt 
overeen) heb je mij vind ik goed begeleid. Veel dank. 
 
Prof FGM Kroese, co-promoter, beste Frans. Bij jou op de (voorheen) Histologie en 
Celbiologie heb ik tijdens een keuzeprojekt voor het eerst zelf immunologisch onderzoek 
gedaan. Ik heb er toen van genoten. Ik heb later kontakt met je gezocht om mij te helpen met 
het verder uitbouwen van het concept van antilichaam coating op bakterien. Ik heb veel aan de 
discussies met jou en je correcties van mijn artikelen gehad. Daarnaast was het ook altijd 
gezellig. Veel dank. 
 
Dr PC Limburg, beste Piet. Jij hebt mij in het begin enorm geholpen bij het bedenken en 
opzetten van een analyse methode voor de bakteriële antilichaamcoating. Dank zij jouw 
suggestie heb ik samen met Geert Mesander een flow cytometrie methode opgezet. M.n. bij de 
eerste twee artikelen ben jij van groot belang geweest m.b.t. het schrijven ervan en de 
interpretatie van de gegevens. Ik wil je hierbij hiervoor bedanken. 
 
Geert Mesander, piloot van de flow cytometer. Jij hebt samen met mij de methode op de flow 
cytometer opgezet wat geresulteerd heeft in 3 co-auteurschappen. Ik vind het nog steeds 
geweldig dat je er nooit een punt van gemaakt hebt dat er poep met de flow cytometer gemeten 
werd: ‘If soil and compost were not sufficiently demanding matrices, van der Waaij described 
a flow cytomtry method for the analysis of noncultured anaerobic bacteria present in human 
fecal suspensions. To quote Shapiro, “the subject matter may stink, but the methodology was 
superb.”(Davey, Microbiol Rev 1996;60:641 ev.). 
 
Dr JO Hunter, dear John. We met several years ago in Herborn. Much to my surprise you 
offered me colloboration with the aim to inevstigate the in vivo bacterial immunoglobulin 
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coating in patients with IBD. Not only you provided many paired fecal samples, but you also 
generously funded a technician for the measurements. I am very grateful to you. You offered 
me the oppertunaty to continue resaerch while being in Zwolle. Our succesful colloboration 
resulted in chapter 4.  
 
Dr GF Nelis en Dr BD Westerveld, beste Frits en Dick. Jullie zijn beide van groot belang 
geweest voor mijn carriere. Niet alleen hebben jullie mij geholpen bij het verzamelen van 
facesmonsters bij IBD patienten en patienten met een infectieuze colitis, ook hebben jullie mij 
enthousiast gemaakt voor de maag-darm-leverziekten. Dank hiervoor. 
 
Dr HJM Harmsen, beste Hermie. De laatste jaren ben jij mijn onderzoeksmaatje geweest. We 
hebben veel gediscussieerd (over het wel/niet bestaan van een mucus-adherente microflora) en 
eindeloos veel coupes samen gekeken en besproken. Bij praktische en theoretische vragen was 
je altijd direkt bereid te helpen. Daarnaast ben je ook gewoon aardig. Ik hoop de samenwerking 
op enigerlei wijze voort te zetten. 
 
Medewerkers van de medische microbiologie. In het bijzonder wil ik Erwin Raangs en Linda 
Wildeboer bedanken. Erwin, liters paraformaldehyde 4% heb je voor mij gemaakt en Linda, jij 
hebt mij steeds geholpen met de quantimed en ook enkele metingen voor mij verricht. 
Daarnaast stonden jullie altijd klaar voor vragen of kleine praktische zaken. Ook wil ik Dr GW 
Welling en Prof J Degener bedanken voor hun jarenlange gastvrijheid. Hoewel ik een beetje 
vreemde eend in de bijt was heb ik me altijd bij jullie thuis gevoeld en hebben jullie mij steeds 
alle mogelijkheden gegeven mijn onderzoek op jullie lab te verrichten. Vele anderen wil ik ook 
danken: Auk Wubbema en Annie Visser die vele uren vriescoupes voor mij hebben gesneden, 
Henk en Rudy voor de ondersteuning en gezelligheid.  
 
Er was niet veel van de laatste hoofdstukken tot stand gekomen zonder het vele werk van 
enkele studenten: Mohsen, Marjan en Roland. M.n. Roland heeft bijna een jaar onderzoek bij 
mij gedaan en 2 artikelen bij elkaar gepipetteerd. 
 
De laatstse jaren heb ik ook belangrijke steun gehad van mijn mede maag-darm-leverartsen in 
opleiding: Janneke, Gerard, Liekele en Willem. M.n. met Gerard heb ik jarenlang vele 
enthousiaste en diepgaande discussies gehad over een scala aan wetenschappelijke 
onderwerpen. Ik hoop dat je succesvol zult zijn in je verdere wetenschappelijke carriere. 
Natuurlijk heb ik ook belangrijke steun gehad van Hendrik, Bram, Frans, Jan, Els, Rob en Aad: 
de MDL-stafleden. Ze hebben mij gelegenheid voor research gegeven en ook, samen met de 
endoscopieverpleegkundigen, belangeloos vele biopten genomen. Ik wil alle medewerkers van 
de MDL hiervoor bedanken. 
 
Mijn prive leven is de laatste jaren van mijn proefschrift niet bepaald rimpelloos verlopen. 
Nynke, jou wil ik bedanken voor je steun en de ruimte die je mij gegeven hebt om aan mijn 
proefschrift te werken. Ook ‘Pake en Beppe’ hebben, door altijd klaar te staan om op de 
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kinderen te passen, mij veel ‘proefschrift ruimte’ gegevn. Veel steun heb ik in deze zware jaren 
ontvangen van ‘mijn buurtje’: Richard, Greetje, Ate en Margrite. Zonder jullie was het mij 
minder goed gelukt mijn emotionele evenwicht te bewaren en was dit proefschrift er nog (lang) 
niet geweest. Het was daarom voor mij duidelijk dat ik jullie zou vragen paranimf van mij te 
zijn. Dank voor jullie ondersteuning op deze voor mij belangrijke dag. 
 
Emeritius Prof D van der Waaij, beste papa. Het onderzoeksbloed heb ik niet van een vreemde. 
Voor zover ik mij kan herinneren wilde ik sinds mijn vierde jaar dokter worden. Lange tijd was 
mijn beeld van het dokter zijn sterk gekleurd door wat jij deed (wetenschappelijk onderzoek 
met proefdieren; als ik in het weekend meeging kreeg ik een gevulde koek). De huisarts zag ik 
nooit, ziekenhuisseries op TV waren er dacht ik nog niet. Op basis van dit beeld, aangelengd 
met nog wat nobele gevoelens en romantische gedachten ben ik geneeskunde gaan studeren. 
Aanvankelijk lag mijn focus in de studie dan ook bij natuurwetenschappelijk preklinsich 
onderzoek. Toen ik na mijn artsexamen graag wetenschappelijk onderzoek wilde doen (en nog 
niet gelijk dokter wilde zijn) op een immunologisch gebied, en er geen geschikte plek in 
Groningen voorhanden was, had jij net een klein potje beschikbaar (voor bijna twee jaar). Na 
lang nadenken heb ik dit aanvaard. Hoewel het voor ons beiden niet altijd even makkelijk was 
heb ik veel aan deze periode gehad. Ik kreeg de mogelijkheid wat te experimenteren en heb 
toen een toevalsbevinding gedaan waar een groot deel van mijn proefschrift op berust: dat er 
antilichamen op fecale bakteriën zitten. Ik had toen geen idee van de betekenis ervan en het 
heeft me jaren gekost voordat ik het enigzins kon plaatsen.  
Mama, als er iemand mijn belangstelling voor natuurwetenschap heeft gevoed en mij gesteund 
heeft in mijn keuzes ben jij het wel. Ik wil jullie beide hierbij danken voor de kansen die jullie 
mij gegeven hebben. 
 
Ook in mijn nieuwe leven word ik gesteund: met belangstellende vragen door mijn 
maatschapsleden Jerrie, Herbert en Michiel; met begrip en ruimte door mijn nieuwe liefde Ilse.  
 
Lieve Hilde, Anne en Jelle. Jullie hebben denk ik, afgezien van mijn afwezigheid af en toe, niet 
veel gemerkt van mijn proefschrift. Jullie zijn het allerbelangrijkste in mijn leven en dit 
proefschrift is daarom ook een beetje voor jullie. Ik hoop dat we nu goede jaren tegemoet gaan. 
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