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Dankwoord

Promoveren naast een fulltime opleiding en nu naast mijn werkzaamheden als MDL-arts in 
het UMCG, was onmogelijk geweest zonder de hulp van velen. 

Allereerst dank aan alle patiënten en familieleden die belangeloos bloed hebben afgestaan 
voor het wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast ben ik ook veel dank verschuldigd aan 
Liekele Oostenbrug die op geweldige wijze het genetisch onderzoek in Groningen heeft op-
gestart.

Prof. Dr. J.H. Kleibeuker, beste Jan. Dank voor je perfecte en rustige begeleiding bij de tot-
standkoming van dit proefschrift en je grote rol tijdens de laatste twee jaren van mijn oplei-
ding. Het vertrouwen en de ruimte die je mij geeft in mijn ontwikkeling als MDL-arts en 
wetenschapper waardeer ik enorm. 

Prof. Dr. C. Wijmenga, beste Cisca, je bent pas in een latere fase betrokken geraakt bij mijn 
promotie, maar je had een grote rol bij de laatste artikelen. Ik ben erg blij met je komst naar 
Groningen en heb er alle vertrouwen in dat we nog veel projecten samen tot een goed einde 
zullen brengen.

Dr. G. Dijkstra, beste Gerard. Wat moet ik hier nu zeggen? We spreken elkaar dagelijks en 
hebben het vaak over het vak, de wetenschap, maar ook over alles wat daar bij hoort. Ik 
heb groot respect voor je enthousiasme, je kennis maar ook voor je integriteit. Jij was de 
stuwende kracht achter dit proefschrift, waarvoor grote dank.

Dr. H.M. van Dullemen, beste Hendrik. Ook jou spreek ik dagelijks en alles wat gezegd moet 
worden, hebben we terloops al besproken. Ook jou ben ik veel dank verschuldigd. Niet alleen 
voor het opstarten van het genetisch onderzoek bij IBD in het UMCG en je begeleiding, maar 
in het bijzonder ook voor de grote rol die je hebt gespeeld in mijn opleiding tot ‘advanced 
endoscopist.’

De leden van de leescommissie, Prof. Dr. D.W.Hommes, Prof. Dr. R.M.W. Hofstra en Prof. Dr. 
R.J.Ploeg wil ik bedanken voor hun snelle en kritische beoordeling van dit proefschrift.

De voormalige genotyperingsunit bestaande uit Dr. G. van der Steege, Dr. I.M. Nolte en 
E. Oosterom is tegenwoordig helaas niet meer rechtstreeks betrokken bij het IBD onder-
zoek, maar is van cruciaal belang geweest voor dit proefschrift. 
Beste Gerrit, bedankt voor je begeleiding en de tijd die je genomen hebt om mij, tussen het 
bespreken van de alledaagse beslommeringen door, de beginselen van het genetisch onder-
zoek bij te brengen.
Beste Ilja, zonder jou was dit proefschrift nooit afgekomen. Ik ben nog steeds onder de in-
druk hoe jij uit gigantische datasets, met het grootste gemak de juiste berekeningen tovert. 
Hoewel je niet meer bij de afdeling genetica werkt en je je hebt verstopt in een uithoek van 
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het ziekenhuis, ben je nog steeds enthousiast aan het rekenen aan onze IBD data. Ik hoop 
dan ook dat onze samenwerking nog lang mag duren. 
Beste Elvira, de hoeveelheid werk die jij, altijd goedgemutst, verricht hebt voor dit proef-
schrift is enorm. In het bijzonder de inspanning die je hebt geleverd om het DNA van het 
landelijke cohort op tijd te genotyperen heb ik erg gewaardeerd. 

Dank ook aan alle medeonderzoekers en co-auteurs. Met name wil ik de leden van de ‘Initia-
tive on Crohn and Colitis’ voor het in mij gestelde vertrouwen, Lissy de Ridder voor de prettige 
samenwerking en Klaas Nico Faber voor de prima samenwerking met het lab, bedanken.  

Dan de overige stafleden van de afdeling Maag Darm Leverziekten in het UMCG; Els Haagsma, 
Aad van de Berg, Bram Limburg, en Frans Peters. Eerst mijn opleiders en nu mijn collega’s; 
bedankt voor jullie begeleiding tijdens mijn opleiding tot MDL-arts. Uiteraard ook dank aan 
het “jongste” staflid en mijn kamergenoot Jan Jacob Koornstra. JJ: we gaan als enthousiaste 
jonge honden stug verder met “Groningen op de kaart zetten”.

Mijn directe collega’s tijdens mijn opleiding tot MDL-arts Pascale Dekkers, Louktje Worm-
meester, Antoine Flierman en Willem Thijs, bedankt voor de goede tijd en collegialiteit.  
Willem, ik hoop nog vele congressen met je te bezoeken.

Speciale dank voor de prima samenwerking en goede sfeer aan alle verpleegkundigen en an-
dere medewerkers van het endoscopiecentrum en afdeling E3VA en aan Gonny Thijn, Petra 
Wetterauw, Bert Boer en Monique Chedalal-Bhawan van de MDL secretariaten.

Mijn opleider interne geneeskunde Dr. JD Gökemeyer, een groot clinicus en een voorbeeld 
voor vele artsen in opleiding, en de maatschap interne geneeskunde wil ik bedanken voor de 
goede jaren in het Martini Ziekenhuis Groningen.

Mijn opleider Dr. J.J. Kolkman in het Medisch Spectrum Twente te Enschede. Beste Jeroen, 
jouw onnavolgbare enthousiasme en de ernst waarmee je je taak als opleider opvat, zijn 
geweldig. Ook de rest van de MDL staf in Enschede en toenmalig collega MDL arts i.o. Peter 
Mensink ben ik dankbaar. Mijn jaar als onbestorven weduwnaar in Enschede werd een stuk 
draaglijker door de goede sfeer.

Dan verlaten we nu het ziekenhuis en komen we bij de mensen die het dichtst bij me staan.

Mijn paranimfen Otto Maarsingh en Jeroen van Zanten. Ot, vanaf het eerste jaar ge-
neeskunde en onze reis door India en Nepal zijn we onafscheidelijk. Onze vriendschap is 
onvoorwaardelijk en oneindig. Ik ben verschrikkelijk blij dat je naast me staat op deze dag. 
Joene, het is ongelooflijk, maar onze vriendschap bestaat al vanaf de kleuterschool en sinds-
dien delen we belangrijke periodes in ons leven. Ik ben trots dat een groot academicus als jij 
naast me staat vandaag. 
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Dan heel, heel, heel veel dank aan alle familie en lieve vrienden die mij altijd weer herin-
neren aan de echt belangrijke zaken in het leven: Martijn en Famke, Auk en Hammy, Wytze 
en Steffie, Tom en Chantal, Erik en Trudy, Froukje, Chris en Ageeth, Rolf en Berthilde, Klaas 
en Monique, de HHS crew, de manluu van de Bond tegen Harries en alle andere vrienden die 
mij hebben bijgestaan in de afgelopen jaren.
	
Mijn ouders, Bauke en Agnes, zonder jullie nimmer aflatende steun, liefde, vertrouwen en 
oneindige trots was ik niet de persoon geworden die ik nu ben. Dank voor alles.

Ook al worden er veel mensen genoemd in bovenstaande regels en is zo’n promotie best 
leuk, uiteindelijk draait alles maar om twee vrouwen: Wencke en Ilpha. Lieve Wencke, ons 
leven samen is zo geweldig, dat we soms denken dat het allemaal niet echt is en we het zelf 
verzinnen. Alles is met de komst van Ilpha alleen nog maar mooier geworden. Het is heerlijk 
om mijn leven met jullie te delen.

Rinse Weersma




