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Infl ammatoire darmziekten (in het Engels; Infl ammatory Bowel Diseases of IBD) is 
een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen van het maagdarmkanaal, 
gekenmerkt door chronische ontsteking van het darmslijmvlies, waardoor er zweren 
in de darm ontstaan. De belangrijkste twee vormen van IBD zijn de ziekte van Crohn 
(ZvC) en colitis ulcerosa (CU). Deze patiënten hebben vaak buikpijn, (bloederige) 
diarree met bloedarmoede, vermoeidheid en gewichtsverlies. De klachten zijn sterk 
afhankelijk van de ernst van zweren en de plaats waar de zweren zich voordoen. 
Beide typen ziekten worden gekenmerkt door actieve perioden van ontsteking 
(opvlamming/exacerbatie) afgewisseld met symptoomvrije perioden (remissie). 
Naast ontsteking in het maagdarmkanaal komen er ook soms ontstekingen buiten 
de darm voor zoals bijvoorbeeld in de gewrichten (artritis), de ogen, de huid, de 
galwegen of in de lever. Een meerderheid van de patiënten met IBD ondergaat tijdens 
zijn of haar leven een operatie en gebruikt geneesmiddelen om de darmontsteking 
rustig te houden. 
Ondanks dat de symptomen grotendeels overeenkomen, zijn de ZvC en CU 
twee verschillende ziekten. Bij de ZvC kunnen de ontstekingen in het gehele 
maagdarmstelsel voorkomen, van mond tot anus, maar vaak zijn ze gelokaliseerd 
in de overgang tussen het laatste gedeelte van de dunne darm en het begin van 
de dikke darm (het terminale ileum). Typerend voor de ZvC is dat ontstoken delen 
van de darm worden afgewisseld met gezonde regio’s. De zweren bij de ZvC blijven 
vaak niet oppervlakkig en kunnen tot in de darmwand en zelfs door de darmwand 
heen reiken. In dat geval kunnen er pijpvormige zweren, ook wel fi stels genoemd, 
ontstaan die door de huid (bijvoorbeeld rond de anus) naar buiten zweren. De ziekte 
manifesteert zich meestal bij jong volwassenen (tussen het 15e en 35ste levensjaar) en 
komt iets meer voor bij vrouwen dan bij mannen. De huidige behandeling voor de 
ZvC bestaat uit het onderdrukken en bestrijden van ontstekingen door toediening 
van corticosteroïden (prednis(ol)on) en afweeronderdrukkende medicijnen, zoals 
azathioprine en methotrexaat. De laatste jaren is er een belangrijke plaats voor 
behandeling met antistoff en gericht tegen het ontstekingseiwit tumornecrosefactor 
alpha (TNF-α), zoals infl iximab en adalimumab. In sommige personen met de 
ZvC kan het noodzakelijk zijn dat ernstig aangedane of vernauwde stukken darm 
chirurgisch moeten worden verwijderd. De ZvC komt na een operatie echter altijd 
terug. Bij CU gaan de zweren nooit door de darmwand heen en blijft de ontsteking 
beperkt tot het darmslijmvlies. De ontsteking begint meestal in de endeldarm (het 
rectum) en kan zich naar boven uitbreiden tot de gehele dikke darm. Ook CU wordt 
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voornamelijk behandeld met middelen om ontstekingen te beïnvloeden, zoals 
ontstekingsremmers. Wanneer deze behandeling niet het gewenste eff ect heeft, 
kan worden overgegaan tot het verwijderen van de dikke darm, waardoor de ziekte 
is te genezen.
In een gezond persoon reageert het immuunsysteem in de darm adequaat op 
aanvallen van ziekteverwekkers (pathogenen). De reactie is sterk genoeg om de 
pathogenen te verwijderen en wordt daarna weer geremd om te voorkomen dat een 
te lange en te sterke afweerreactie schade aan het eigen weefsel gaat aanrichten. 
Bij IBD is deze afweerreactie volledig verstoord wat zich openbaart in ernstige 
ontstekingen van eigen weefsels. Ondanks dat er de afgelopen jaren veel onderzoek 
is gedaan naar de oorzaak van IBD, is het voorlopig nog niet bekend hoe de ziekte 
precies ontstaat. Wel is duidelijk dat beide IBD’s complexe ziekten zijn wat inhoudt 
dat zowel omgevingsfactoren als erfelijke aanleg het risico op de ziekte beïnvloeden. 
In de laatste 10 jaar is er een enorme vooruitgang geboekt in het ontrafelen van de 
genetische achtergrond van IBD. Op het humane genoom zijn variaties (mutaties) 
in het DNA van bepaalde genen gevonden en deze mutaties zijn sterk geassocieerd 
met het verkrijgen van IBD. Veel genen die deze mutaties bevatten blijken een 
onderdeel te zijn van het aangeboren afweersysteem. NOD2 en ATG16L1 zijn hier 
voorbeelden van. Deze genen spelen een rol in de herkenning en verwerking van 
bacteriën door de speciale afweercellen in de darm. Mutaties in deze genen zorgen 
voor een defect in de herkenning en verwerking van bacteriën en kan een rol spelen 
bij het ontstaan van IBD. Niet iedereen met mutaties in IBD-geassocieerde genen 
krijgt IBD. Het zijn juist de omgevingsfactoren die de gevoeligheid voor en het 
beloop van de ziekte kunnen beïnvloeden. Onder omgevingsfactoren verstaan we 
factoren zoals leefomgeving en leefgewoonten. Een leefgewoonte die aantoonbaar 
van invloed is op IBD is roken. Roken verergert de mate van ontstekingen bij de ZvC, 
maar opvallend genoeg blijken patiënten met CU baat te hebben bij roken. Bij deze 
patiënten lijkt roken, naast alle schadelijke eff ecten dat het elders in het lichaam 
heeft, juist een gunstig eff ect te hebben op de ontstekingen en zweren bij deze 
ziekte. Welke stoff en in sigarettenrook precies verantwoordelijk zijn voor dit eff ect, 
en hoe deze aangrijpen, is nog onduidelijk. In het algemeen kunnen we stellen dat 
er in IBD sprake is van een ontregeling van het immuunsysteem in de reactie op 
de normaal aanwezige bacteriën in de darm, specifi ek in personen die een erfelijke 
aanleg hebben voor het krijgen van IBD. 
In dit proefschrift bestuderen we hoe sigarettenrook processen van het aangeboren 
afweersysteem en de darmfl ora beïnvloed in aanwezigheid van een mutatie in de 
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ZvC-geassocieerde risicovariant, ATG16L1. Verder bestuderen we de moleculaire en 
cellulaire processen die betrokken zijn bij het tegengestelde eff ect dat sigarettenrook 
heeft op de ZvC en CU.
In het inleidende hoofdstuk 1 geven we een beschrijving van de klinische, 
epidemiologische en moleculaire aspecten van de twee verschillende vormen 
van IBD. We bespreken de omgevingsfactoren die geassocieerd zijn met IBD 
en de functionele rol van bekende genetische risicovarianten betrokken bij het 
aangeboren afweersysteem en hoe dit de darmfl ora beïnvloed. 
In hoofdstuk 2 behandelen we de belangrijkste ZvC-geassocieerde risicovarianten, 
NOD2, ATG16L1 en IRGM die betrokken zijn bij het ontstaan van de ZvC. Vervolgens 
bespreken we de functie van deze risicovarianten in processen van het aangeboren 
afweersysteem, met name processen betrokken bij de herkenning en verwerking 
van bacteriën.
In hoofdstuk 3 proberen we het tegengestelde eff ect van sigarettenrook op de 
ZvC en CU te verklaren. We hebben verschillende typen cellen, darmslijmvliescellen 
(epitheel cellen) en specifi eke witte bloedcellen (lymfocyten), blootgesteld aan 
verschillende concentraties sigarettenrook en de moleculaire en cellulaire reacties 
hiervan onderzocht. Verschillende enzymen (kinasen) worden door sigarettenrook 
gemodifi ceerd, waardoor de activiteit van deze enzymen verandert. De geactiveerde 
enzymen hebben voornamelijk een rol in het tegengaan van gereguleerde celdood 
(anti-apoptotisch) en zorgen er dus voor dat deze celtypen beter overleven. 
Ook wordt de metabole activiteit van de onderzochte celtypen verhoogd door 
sigarettenrook. Als we een infl ammatoire (ontstekings) trigger toepassen op 
beide celtypen om apoptose te induceren, zien we dat sigarettenrook apoptose 
verlaagt. Het is dus aannemelijk dat sigarettenrook beschermt tegen ontsteking-
geïnduceerde celdood. Omdat CU gekenmerkt wordt door toegenomen apoptose 
in darmepitheel cellen, is de remmende werking op apoptose door sigarettenrook 
gunstig. Op deze manier kan het darmepitheel zich beter herstellen. Bij de ZvC is 
er al een ongewenste resistentie tegen apoptose aanwezig in lymfocyten en is een 
verdere remming van apoptose door sigarettenrook dus ongunstig voor deze vorm 
van IBD. Samenvattend tonen onze resultaten aan dat sigarettenrook een algemeen 
remmend eff ect heeft op ontsteking-geïnduceerde apoptose, dat bij CU leidt tot 
herstel van het darmepitheel, maar tegelijkertijd bij de ZvC leidt tot een verdere 
verstoring in de afweer en daardoor verergering van de ziekte.
We hebben onze zoektocht naar genen/eiwitten die betrokken zijn bij het eff ect 
van sigarettenrook verbreedt in hoofdstuk 4. Met behulp van een “microarray 
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analyse”, waarmee we de activiteit van alle genen in het genoom tegelijkertijd 
kunnen bepalen, tonen we aan dat sigarettenrook vooral een aantal “heat shock” 
genen activeert in darmepitheel cellen en lymfocyten. RNA en eiwit analyses laten 
zien dat door sigarettenrook de aanwezigheid van deze genen/eiwitten sterk wordt 
verhoogd, met name van het heat shock eiwit HSPA6. HSPA6 is normaal gesproken 
niet aanwezig in de cel, alleen als er veranderingen in de omgeving optreden 
wordt dit eiwit aangemaakt. Heat shock eiwitten staan dan ook vooral bekend als 
beschermende eiwitten die optreden in situaties van stress, zoals in de darm waar een 
continue blootstelling is van lichaamsvreemde stoff en en (ziekmakende) bacteriën. 
Onze bevindingen tonen aan dat inderdaad HSPA6 in grote hoeveelheden aanwezig 
is in de darm van gezonde niet-rokende personen. Verder is het verrassend dat er 
een signifi cante associatie is gevonden in het HSPA6 gen met CU. Functionele eiwit 
analyse toont aan dat HSPA6 een interactie aangaat met een anti-apoptotisch eiwit, 
Bcl-XL, wat vervolgens dit eiwit stabiliseert. Dit resultaat sluit aan bij de bevindingen 
van hoofdstuk 3, waarin we al hadden gezien dat sigarettenrook de hoeveelheid 
Bcl-XL verhoogd. De bevindingen in dit hoofdstuk suggereren dat blootstelling 
aan (componenten uit) sigarettenrook de aanwezigheid van HSPA6 verhoogd en 
op deze manier bijdraagt aan het anti-apoptotisch eff ect van sigarettenrook in CU. 
Sigarettenrook bevat meer dan 5000 stofj es, het is dan ook bijzonder moeilijk het 
stofj e aan te wijzen dat verantwoordelijk is voor eff ecten die we zien in IBD, hoewel 
uit hoofdstuk 3 al wel is gebleken dat acrolein, koolstofmonoxide en nicotine deels 
bijdragen aan het anti-apoptotisch eff ect van sigarettenrook. Welke componenten 
verantwoordelijk zijn voor de verhoogde aanwezigheid van HSPA6 en daardoor het 
beschermend eff ect, moet nog worden uitgezocht.
Sigarettenrook is één van de meest prominente omgevingsfactoren dat een risico 
vormt voor de ZvC en een mogelijke interactie met erfelijke ZvC-geassocieerde 
risicovarianten, zoals ATG16L1 is nog niet eerder aangetoond. ATG16L1 is 
oorspronkelijk geïdentifi ceerd als een factor die essentieel is voor autofagie, een 
proces dat een rol speelt in de overleving van de cel (niet-selectieve autofagie). 
Recent onderzoek heeft aangetoond dat het ook belangrijk is voor de afbraak van 
bacteriën. De T300A variant van het ATG16L1 gen is één van de bekendste en sterkste 
ZvC-geassocieerde risicovarianten. In hoofdstuk 5 bestuderen we de interactie van 
sigarettenrook en de processen van het aangeboren afweersysteem die geassocieerd 
zijn met de ZvC. We hebben gekeken naar fagocytose (opname van bacteriën door 
de cel) en autofagie (afbraak van de opgenomen bacteriën) door specifi eke witte 
bloedcellen, monocyten, die al dan niet de T300A variant van het ATG16L1 gen 
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hebben. Zeer verrassend was de verhoogde opname van zowel de commensaal 
(“goede”) aanwezige E. coli als van de ZvC-geassocieerde pathogene (“slechte”) E. coli 
(AIEC) door monocyten met de T300A mutatie. De tweede verrassende bevinding 
was dat sigarettenrook de verhoogde opname van E. coli, maar niet die van AIEC 
onderdrukt in monocyten met de T300A mutatie. In deze monocyten is al een 
verhoogde niet-selectieve autofagie aanwezig en dit wordt door sigarettenrook nog 
verder verhoogd, terwijl de verwerking van de opgenomen AIEC niet eff ectief blijkt 
te zijn na blootstelling van sigarettenrook. Deze slechte verwerking en verhoogde 
opname van AIEC resulteert zich in een abnormale kolonisatie van AIEC in het 
terminale deel van de dunne darm in patiënten met de ZvC en bevordert op deze 
manier ontstekingen. Door deze abnormale kolonisatie ontstaat er een verstoring 
in de al aanwezige (“goede”) bacteriën in de darm, ook wel dysbiose genoemd, 
een situatie die veel voorkomt bij patiënten met de ZvC. Deze patiënten hebben 
ook vaak een tekort aan ontstekingsremmende (anti-infl ammatoire) bacteriën en 
een overschot aan ontstekingsbevorderende (pro-infl ammatoire) bacteriën. In 
hoofdstuk 6 bestuderen we hoe de darmfl ora is aangetast door aanwezigheid van 
de T300A mutatie. In biopten van ontstoken delen van de darm van patiënten met de 
ZvC laten we zien dat er meer “slechte” bacteriën aanwezig zijn dan “goede” bacteriën.  
Monocyten met de T300A mutatie die zijn gestimuleerd met infl ammatoire triggers 
zijn minder goed in staat AIEC af te breken, resulterend in een verstoorde balans van 
de darmfl ora. Samenvattend kunnen we stellen dat patiënten met de T300A mutatie 
een defect hebben in de verwerking van pathogene bacteriën, dat vooral tot uiting 
komt in combinatie met sigarettenrook, wat de ZvC verergert. 
In het laatste afsluitende hoofdstuk van dit proefschrift, hoofdstuk 7, beschrijven 
wij onze bevindingen en plaatsen deze in een zowel experimenteel als klinisch 
kader met behulp van al bestaande literatuur. Ten slotte bespreken we mogelijke 
experimentele en klinische toepassingen van onze bevindingen voor de toekomst. 
Samenvattend kunnen we stellen dat ondanks de vele genetische, immunologische 
en epidemiologische studies die gedaan zijn, de complexe oorsprong van 
infl ammatoire darmziekten nog verre van duidelijk is. Veel genen en verschillende 
omgevingsfactoren zijn betrokken bij het ontstaan van IBD. Dus een betere kennis 
van de functie van de genen die geassocieerd zijn met IBD en het beter in kaart 
brengen van de belangrijkste omgevingsfactoren en het bestuderen van de interactie 
tussen beiden, zal bijdragen aan het beter begrijpen van deze darmziekten. Dit zal 
uiteindelijk kunnen leiden tot preventie van of een betere behandeling van IBD.
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DANKWOORD

YEAH! Dit is het dan! Nou ja, bijna dan, want op het moment dat ik dit schrijf, rest mij 
alleen nog de verdediging en die zal toch ook wel goed gaan?!
Terugdenkend aan de (studie) tijd dat ik voor het eerst in aanraking kwam met 
onderzoek doen lijkt alweer zolang geleden (het is ook gewoon lang geleden☺, 
wie houden we voor de gek?) en wat was dat gaaf! Maar dan sta je op een gegeven 
moment op het punt dat je daadwerkelijk richting moet geven aan je leven en 
beslissen wat je wilt met je carrière. Dat heb ik gedaan en zodoende ben ik begonnen 
met mijn PhD-traject bij de MDL en voor jullie ligt het resultaat. Dat dit proefschrift 
niet alleen door mij tot stand is gekomen is wel duidelijk en de meesten weten wel; 
promoveren kan en wil je niet alleen doen, gelukkig maar! Dus velen hebben hier, 
met mij, aan gewerkt, heel direct, zij aan zij en soms ook indirect, op de achtergrond. 
Hoe dan ook, het rest mij nu alleen nog om juist die mensen met dit dankwoord te 
laten zien hoeveel ze hebben betekent om dit proefschrift tot een goed einde te 
brengen en ze ontzettend te bedanken voor hun steun, hulp en liefde de laatste 
jaren!

Beste Prof. dr. K.N. Faber, beste Klaas Nico, ik weet mij nog goed ons eerste gesprekje 
te herinneren, dat in eerste instantie meer ging over mijn Twentse achtergrond dan 
over wetenschap (met dank aan Han Moshage☺). Desondanks had je mij weten 
te overtuigen dat ik heel graag bij de MDL mijn promotieonderzoek wilde doen 
en volgens mij was dit insgelijks, want nog geen uur later belde je mij op om te 
zeggen dat jij en Prof. dr. Gerard Dijkstra, het geregeld hadden om mij aan te stellen 
in jullie vakgroep. Ik ben je dan ook erg dankbaar voor het vertrouwen in mij en in 
het toch wel nieuwe onderwerp (autofagie) waaraan ik zou gaan werken. De manier 
waarop jij van elke resultaat iets wist te maken, zelfs al zag ik alleen maar beren op 
de weg, namen al mijn (al dan niet terechte) zorgen weg. Al moest je soms even de 
tijd nemen, je had altijd een kritische benadering voor resultaten of problemen dat 
niet alleen enorm heeft bijgedragen aan dit onderzoek, maar ook aan mijn eigen 
wetenschappelijke visie. Ook ben ik je erg dankbaar dat je je altijd zo toegankelijk 
hebt opstelt en jouw deur altijd openstond voor (mijn) dringende (!) of minder 
dringende dingen. “Even geen tijd” (zie ook stelling) is niet iets wat bij jou past en 
cruciaal voor promovendi zoals ik ☺. 

Prof. dr. G. Dijkstra, beste Gerard, waar zal ik beginnen☺? Ik heb je leren kennen 
als een energieke, drukke, lichtelijk (of juist niet..) hyperactieve, vrolijke, vol wilde 
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ideeën, snel-pratende (!), leuke man. Je was niet altijd even goed bereikbaar, je bent 
natuurlijk ook nog arts (!), maar als ik vragen had kon ik altijd even bij je komen en 
werd er zelfs tussen de vele stapels papieren naar een zitplaatsje gezocht en had je 
toch wel alle tijd om mij, met een klinische blik, het een en het ander uit te leggen 
en het geheel in een breder perspectief te plaatsen. Ik bewonder hoe je telkens weer 
een wild plan bedenkt, hoewel het voor mij soms wat te snel ging, heb ik wel geleerd 
te denken in mogelijkheden en niet in problemen. Ook de goede gesprekken tijdens 
het diner en de daaropvolgende “hollandse” avond in San Diego tijdens de DDW, 
zal ik niet gauw vergeten. Op zulke momenten leer je elkaar pas echt goed kennen. 
Hoewel je als persoon totaal verschillend bent dan Klaas Nico (nuchtere bioloog 
die af en toe je “wilde ik” even moet temmen), vormen jullie tweeën een supergoed 
team, dat zie je maar zelden en ik ben bevoorrecht geweest om samen met jullie aan 
dit project te werken!   

Graag bedank ik de leden van de beoordelingscommissie, Prof. dr. J.H. Kleibeuker, 
Prof. dr. H.H. Kampinga (Beste Harrie, bedankt voor je enthousiasme over een 
mogelijke rol van HSPA6 in colitis ulcerosa!) en Prof. dr. T.S Stappenbeck voor het 
beoordelen en natuurlijk goedkeuren van mijn proefschrift! 
Prof. dr. Thaddeus Stappenbeck, dear Thad, I had a wonderful time during my stay 
in your lab in St. Louis. It was great to fi nally meet you and your colleagues, Kelli 
vanDussen (thank you for your help around the city), Nicole Malvin (thank you for 
our help around the lab), Khushbu Patel (thank you for the nice talks), Seungmin 
Hwang and Jason Norman (thank you for providing me the LysM Cre cells and the 
MNV) and Monique Bruinsma (thank you for the great evening together with your 
friends! Hope you fi nish up your own thesis soon).

Zoals eerder gezegd, promoveren doe en kun je niet alleen, daarvoor heb je de 
draaiende motor van het lab nodig; de analisten! Voor drie analisten in het bijzonder 
wil ik mijn waardering uitspreken: Tjasso, dankjewel voor ALLES! Het is teveel om op 
te noemen wat ik jou wel allemaal niet heb gevraagd en nog steeds☺. Dank voor al je 
hulp bij van alles en nog wat, de gezellige (vroege) koffi  epauzes, jouw onuitputtelijke 
humor (waar haal je die grappen toch vandaan?), jouw bereidwilligheid om altijd 
maar te helpen en jouw kennis over zoveel dingen. Jij bent een aanwinst voor het 
lab! Mariska, mijn labmaatje, je was er het eerste 2 jaar bij en toen plots ging je mij 
verlaten L	  . Ik weet nog dat ik je voor het eerst ontmoette met die zwarte wilde 
krullenbos en ik herinner mij dat het meteen klikte tussen ons! Wat heb je mij altijd 
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goed bijgestaan, geholpen en bovenal met beide benen weer op de grond geduwd 
als ik weer eens te veel ging “onzekeren”. Ik ben blij dat ik je heb leren kennen en ik 
hoop dat we elkaar blijven zien! Binnenkort een keer weer tapa’s eten? Haukeline 
met blonde wilde krullen, maar wel even nuchter als Mariska (ik heb het kennelijk 
nodig..). We moesten in het begin even wennen aan elkaar, maar later was het 
koek en ei. Wat ben jij een harde werker zeg! Het ene experiment na het andere (of 
gewoon tegelijk) knalde jij er doorheen. Dank voor al je hulp in de laatste 1,5 jaar! 
Natuurlijk wil ik de rest van de MDL ook heel erg bedanken voor de leuke gezellige 
tijd. Manon, heel erg bedankt voor alle bestellingen, beantwoorden van mijn vragen 
en natuurlijk voor al die keren dat ik je vroeg bloed te prikken☺ (het gaat ook echt 
nooit fout bij jou). Janette, bedankt voor de fi jne gesprekjes, op het laatst hadden 
we echt een raakvlak, de zwangerschap en aanstaande moeders raken nooit echt 
uitgepraat over hun baby’s. Elise, heel erg bedankt voor de tijd die je altijd nam 
om mij dingen over IBD uit te leggen. Je bent de rustigheid zelve! Ik wens je heel 
veel succes in je carrière tot klinisch patholoog, maar ik wens je meer geluk toe als 
moeder! Han, mede-Twentenaar, mijn oprechte excuses dat ik echt niet meer wist 
van FC Twente dan je misschien wel zou willen…met z’n 2-en sta je inderdaad 
sterker. Succes daarmee! Golnar, heel erg bedankt voor je goede discussies tijdens 
labmeetings en je lieve peptalks. Esther, grote *^*, maar een klein hartje, maar wel 
mooi! Heel erg bedankt voor de leuke momenten en je interesse in het “Tukker-zijn”. 
Je zou je er zo thuis voelen! Succes met de afronding van je PhD! Atta, thank you 
for being my roommate for 4 years. Good luck with everything! Mark, stille kracht, 
dank je voor je goede gesprekken op de kamer. Ik wens je al het goeds toe en ook 
veel succes met jouw PhD afronding! Floris, wandelende kennisbank, jij weet ook 
echt overal een antwoord op! Heel erg bedankt voor je heldere kijk op dingen. 
Ook jou wens ik veel succes met het afronden van je PhD. Ik hoop dat je cum laude 
gaat promoveren, want dat verdien je wel! Marjolein, dank je wel voor de leuke en 
gezellige tijd op het lab! Hoewel jij met de lever bezig was en ik met de darm hadden 
we toch wel raakvlakken, natuurlijk onze PhD’s! Veel succes met je verdere carrière 
tot longarts! Jacky, thank you so much for your time in the lab! Always sunny and 
smiling☺. I hope you too will soon have a nice family of your own! 

Ook de oudleden van het MDL lab: Lu, Kaushal, Fiona, Bojana (lieve meid, zet h’m op!), 
Martijn, Krystof en Rohina, dank je wel voor de tijd die we hebben samengewerkt!
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Natuurlijk wil ik ook mijn studenten, Jolanda Visser en Diego Ospina bedanken voor 
hun bijdrage en inzet. Het was een gezellige en leerzame tijd! 
Uiteraard gaat mijn dank ook uit naar alle (ex-)collega’s van de Kindergeneeskunde 
voor de prettige samenwerking en gezelligheid op en buiten het lab: Andrea (meis, 
ik mis onze spinninglesjes en gesprekjes over de liefde☺. Het was supergezellig om 
met jou een kamer te delen. Marjan (lievie, ik voel mij altijd zo thuis bij jou. Het was 
een plezier om naast je op de kamer te zitten. Dank je wel dat jij en Willem jullie huis 
zo hebben opgesteld voor Niek en mij om de liefde van de Heer te leren kennen), 
Willemien (lieve schat, hopelijk heb je jouw liefde gevonden!), Margot (workaholic en 
nu ook moeder! Veel geluk met jullie kleintje), Marije en Mariëtte (mijn paranimfen!), 
Aycha (lieverd!), Angelika (gaan we elkaar nog eens tegenkomen in de buurt?), 
Renze, Henk (zing, Henk, zing!), Trijnie (zonder “die”), Niels, Danny, Gerard L, Otto, 
Nienke, Maaike (Zet h’m op, werkende moeder!), Jurgen (gezellige kamergenoot!), 
Karen, Arne, Gijs, Wei-lin, Jan-Freark, Wytske, Maurien, Carolien, Brenda, Marleen, 
Gemma, Marcella, Hilde, Anke, Maxi, Sabina, Frans, Jelena, Torsten, Mathijs, Jolita, 
Elodie, Tim, Janine, Vincent, Barbara, Uwe, Bert, Henk Jan, Dirk-Jan, Hans, Theo, Dolf, 
Hilde en Gea.  

Daarnaast heel erg bedankt aan mijn collega’s binnen het UMCG en daarbuiten. 
Van de MDL kliniek/genetica van het UMCG: Rinse (topper!), Floris (success met je 
onderzoek!), Karin en Suzanne (heel erg bedankt voor alle genetische dingetjes 
rond IBD. Ik snap Plink volgens mij nu nog niet….), Dorien (gezellige tijd in San 
Diego!), Frans, Natasja en Erna (bedankt voor alle regeldingetjes!). Van de Medische 
Biologie van het UMCG: Rianne, heel erg bedankt voor de supermooie layout van dit 
proefschrift! En het feit dat je niet gek werd van mijn getwijfeld (of wel?! ☺). Van het 
Tytgat instituut van het AMC: Manon Wildenberg en Alon Levin, heel erg bedankt 
voor alle infl iximab experimenten! Groots hebben we het aangepakt die ene dag, 
maar wel gezellig en lekkere pizza’s!

Dan alle dank aan de co-auteurs die hebben geholpen met het verzamelen van 
samples, analyseren van data en schrijven van de manuscripten. In het bijzonder: 
prof. dr M.P. Peppelenbosch, beste Maikel, bedankt voor al je input bij de kinase 
experimenten, de analyse en interpretatie hiervan. Zelfs op de 1e kerstdag stond je 
mij te woord! Vincent, heel erg bedankt voor je tijd en uitleg bij de micro-array data 
en natuurlijk de analyses er van! Mehdi, we did it! Both our fi rst publication in Gut! 
Not so bad, I say☺. Good luck fi nishing your PhD.
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Een deel van dit proefschrift is mogelijk gemaakt met behulp van een groot 
aantal donoren die belangeloos bloed doneerden, zodat ik cellen kon isoleren om 
experimenten uit te voeren. De gevraagde hoeveelheid bloed was soms best veel en 
lang niet iedereen zat te wachten op een naald…(gelukkig had ik de beschikking over 
een aantal goede prikkers, Manon en Niek, jullie ook bedankt!). Ook de frequentie 
waarmee ik jullie vroeg bloed te doneren lag soms (erg) hoog… Het is dan ook niet 
heel erg vreemd dat ik als vampiertje bekend stond op het lab☺. Vanzelfsprekend is 
het dat ik jullie hier graag heel erg voor wil bedanken!

Dan natuurlijk mijn twee lieve paranimfen, Marije en Mariette. Marije, lief en leed 
hebben we gedeeld en nog zoveel meer! Beide van het HLO doorgestroomd de 
Master in om daarna te gaan promoveren. Wie had dat gedacht dat we beiden 
op hetzelfde lab kwamen te werken (jij weliswaar bij de kindergeneeskunde en ik 
bij MDL, in een zelfde ruimte voelt het snel als 1 lab) en dan ook nog tegenover 
elkaar! Wat een feest (!) en wat was het fi jn om zo nu en dan fl ink te zeiken over van 
alles en nog wat. Lievie, dank je voor alle leuke, gezellige (en soms ook verdrietige) 
momenten, onze (vele) koffi  e-, muffi  n- en lunchmomentjes (ja!), het aanhoren van 
mijn twijfels, frustraties en onzekerheden en dat ik mijzelf kan zijn bij jou! Ik ben 
heel blij dat ik je heb leren kennen. Dat we nu (alweer) hetzelfde gaan doen, zegt 
genoeg☺. Ik weet zeker dat je een hele goede en lieve moeder zult zijn en ik kijk 
uit naar jullie kleine Teun! Lieve (tante) Mariëtte, dat je zo’n belangrijke rol in mijn 
leven zou gaan spelen had ik in eerste instantie niet gedacht, maar ik ben heel blij 
dat het toch zo is! Dank je voor alle leuke fi lmavondjes, sauna- en zwemdates, fi jne 
gesprekken tijdens onze wandelingetjes en dat je bij mij bent op mijn grote dag! Je 
bent een lieve meid met een heel groot hart (en dat zeg ik niet omdat je cadeautjes 
koopt voor mij en Lieve☺) en ik hoop dat we nog veel zullen afspreken met z’n 
tweetjes of met de mannen erbij!

Mijn speciale dank gaat uit naar de lieve mensen om mij heen die interesse hebben 
getoond in mijn onderzoek de afgelopen jaren, maar niet helemaal wisten wat ik 
nu precies aan het doen was. Egbert en Geesje, Wietske en Janneke, wie had dat 
destijds gedacht dat we zo’n goede band zouden opbouwen? Ook al gaat er soms 
wat tijd overheen, als we elkaar weer zien, is het als vanouds! Dank jullie voor jullie 
interesse in mijn onderzoek en in mij als persoon. Bij jullie voel ik mij altijd welkom! 
Rob en Connie, lieverds, na een verdrietige periode hoop ik op veel zonneschijn in 
jullie leven! Dank je wel voor jullie begrip als we elkaar weer eens een tijd niet zoveel 
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zagen, voor de leuke (eet)afspraakjes, jullie warmte en gezelligheid. Ik hoop dat we 
elkaar vanaf nu iets vaker gaan zien, samen met Suze en Lieve! Dennie en Loïs, dank 
je wel voor jullie steun en lieve woorden en gebeden de afgelopen jaren! We moeten 
elkaar echt vaker gaan zien, helemaal nu Levi en Lieve “uitgehuwelijkt” zijn☺. Gerrit 
en Henriëtte, wat zijn jullie een warm en gezellig stel! Lieve Henriëtte, dank je wel 
voor je hulp het laatste jaar en voor de gezellige koffi  emomentjes ’s ochtends als ik 
Lieve kwam brengen! Lieve zal je niet snel vergeten, daar zorgen we voor☺. Gerrit, 
dank je wel voor het reviewen van enkele stukken van dit proefschrift, ondanks dat 
je druk bent. Hopelijk blijven we elkaar zien. Komen jullie snel weer een keer eten? 
Dan uit Groningen: Mariëtte en Steff an (ik vind jullie logeerkamer zo mooi☺), 
Peter en Frederique (nu gaan we echt binnenkort wat afspreken!), Andrea en 
Floris (gezellig stel! Komen jullie snel bij ons?), Marjan en Willem (lieverds! Lekker 
eten à la Willem), Ronald en Bouchiena (beter een goede buur dan verre vriend), 
uit Amsterdam: Jeroen(ermans) en Margreet (slimmerds en altijd weer gezellige 
humor!), uit Zwolle: Roel en Heika (bruiloft was super! Nu wij nog☺), dank jullie allen 
voor jullie belangstelling en gezelligheid de afgelopen jaren! Dat er nog maar vele 
etentjes, feestjes, dagjes uit, kraambezoekjes mogen volgen! 

Lieve kringleden, dank jullie wel voor jullie mooie gebeden het laatste jaar zodat wij 
dit tot een goed einde konden brengen. Jullie zijn stuk voor stuk geweldige mensen 
en ik hoop op een mooi kringjaar met openheid en verbondenheid.  

Dan mijn lieve familie…
Lieve Gerrit en Ria, al 14 jaar staat jullie deur voor mij open en ik ben blij dat jullie 
mijn schoonouders zijn (zo voelt het al wel, ook al zijn we niet getrouwd)! Dank jullie 
wel dat jullie altijd weer voor ons klaar staan als wij het zo nodig zijn. Ik weet dat het 
voor jullie de normaalste zaak van de wereld is, maar dat is het niet! 

Lieve zwagers en schone zussen, dank jullie wel voor jullie interesse in mijn onderzoek 
de laatste jaren en jullie begrip als wij weer eens een keer niet naar Twente konden 
komen voor een feestje. Nu we allemaal “volwassen” zijn en zelf kinderen hebben 
(wat een club zo bij elkaar!) is het des te gezelliger! Ik hoop dat er nog vele leuke 
momenten samen volgen.

Lieve Rick en Pamela (lieve schone zus), nu we zelf kinderen hebben zit Koninginnedag 
vieren in Amsterdam er even niet in, maar wat was dat altijd gezellig! Lieve Rick, mijn 
grote broer, kleine zusjes worden groot, maar toch blijf ik je kleine zussie hè. Ik denk 
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dat ik net zo trots ben op jou als jij op mij. Dank je wel voor de goede gesprekken, 
de leuke familiemomenten en je oprechte belangstelling in mijn onderzoek. Ik hoop 
dat we elkaar nu echt wat vaker zullen gaan zien!

Dan wil ik graag de rest van mijn familie heel erg bedanken voor jullie support, 
belangstelling en vertrouwen in mij en in mijn onderzoek. In het bijzonder, gaat mijn 
dank uit naar mijn lieve omaatje. Lieve Oma, dank je wel dat je bij mij bent op mijn 
grote dag, speciaal helemaal naar Groningen op jouw leeftijd! Wie doet je dat nog 
na? Dank je wel voor je interesse in mij als persoon, je altijd maar weer positieve 
instelling, je mooie verhalen ove r vroeger en je liefdevolle onthaal als ik weer eens 
een keer langskom. Ik hoop dat ik nog lang van je kan genieten!

Mijn lieve pap en mam, als ik mijn eigen ouders opnieuw kon kiezen, koos ik zonder 
enige twijfel voor jullie. Ik kan mij geen lievere ouders bedenken dan jullie twee! 
Jullie liefde voor en vertrouwen in mij hebben mij gevormd tot wie ik ben. Jullie 
hebben mij altijd de vrijheid gegeven om de dingen na te streven die ik graag wilde 
en als dit dan net niet helemaal goed uitpakte, waren jullie er om mij op te vangen. 
Wat een geluk dat ik altijd weer terug kan keren naar mijn eigen warme nest, ook al 
is dat vaak maar voor even. Dank jullie wel voor jullie altijd onvoorwaardelijke steun 
en liefde voor mij!

Mijn lieve Niek, je bent mijn leven en mijn hart. Al bijna 15 jaar staan we zij aan zij 
en wat hebben we al veel meegemaakt samen! Jij weet als geen ander hoe ik mij 
voel en alleen een blik is al voldoende. Dat wij vaak hetzelfde denken op precies 
hetzelfde moment, zegt genoeg. En nu op dezelfde dag promoveren, hoe bijzonder 
is dat?! Wat hebben we het toch goed gedaan met z’n tweeën! We hebben het geluk 
dat we elkaar hebben, gezond zijn en kunnen genieten van het mooiste cadeau in 
ons leven, Lieve. Lieve schat, dank je wel voor alles en alles! 
Love you more…

Mijn liefste Lieve, kleine meid, jij bent het mooiste in mijn leven! Wat kan een moeder 
zich nog meer wensen dan zo’n lief klein meisje? Ik ben gek op je! Je begrijpt nu nog 
niet waar papa en mama mee bezig zijn, maar ooit misschien wel en dan zal ik het 
je uitleggen. Vanaf nu, geen stress en spanningen meer, maar alleen maar mooie 
dingen samen met jou, want alles is mooier met jou erbij!

Anouk
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