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Summary

The intestinal epithelium forms a dynamic interface for interactions between the body and food 

components. Under physiological conditions, the intestinal epithelium maintains a peaceful equilibrium 

with an extremely large community of commensal bacteria that live in the intestinal lumen and regulates 

absorption of nutrients and excretion of waste. 

Lipids (fat and cholesterol) are of vital importance for vertebrate cell membrane structure and function. 

Cholesterol plays a central role in maintaining membrane fluidity, but shows ‘Dr. Jekyll and Mr. Hyde’ type 

of characteristics. Its sterol nucleus is so resistant to breakdown that the body can almost not metabolize 

cholesterol, leading to accumulation and induction of vascular disease when cholesterol is present in 

excess. The only way to dispose of cholesterol is direct excretion with feces or conversion to bile salts 

(BS). Besides mediating excretion of the sterol nucleus BS also fulfil important biological functions. BS are 

important for efficient absorption of cholesterol, fat and fat-soluble vitamins. 

Hypercholesterolemia is common in our Western society and represents a major risk factor for 

cardiovascular disease. Classically, fecal cholesterol excretion was believed to be primarily driven by 

cholesterol secreted via the hepatobiliary pathway (either in the form of cholesterol, or after breakdown 

to BS). However, it has recently become apparent that direct secretion of cholesterol from the blood 

compartment to the intestinal lumen, the process now adopted “TransIntestinal Cholesterol Excretion” 

(TICE), plays a major role in fecal cholesterol disposal. Reduction of cholesterol absorption and induction 

of TICE represent attractive therapeutic targets. Ideally, inhibition of cholesterol absorption and/or 

induction of TICE would be facilitated by simple oral (dietary) intervention. 

In this thesis we assessed, in a quantitative manner, intestinal function with respect to its capacity to 

digest and absorb lipids (dietary fats, cholesterol and BS), and its capacity to secrete cholesterol under 

varying intestinal conditions. In chapter 1, we reviewed current insights into the regulation of lipid 

homeostasis. In chapter 2 we studied the effect of significant acceleration of whole gut transit (the time 

for substances to travel from mouth to anus) with polyethylene glycol (PEG). PEG is a non-absorbed, non-

metabolized drug that is widely used around the world as a laxative agent to treat constipation in adults 

and children. We found that PEG treatment did not affect the absorption and excretion of dietary fat 

and cholesterol. In chapter 3 on the other hand we showed that PEG treatment did decrease microbial 

conversion of intestinal sterols (i.e. BS and cholesterol) and changed fecal microbiota composition 

(increased Verrucomicrobia and decreased Firmicutes in PEG treated versus control rats, respectively), 

which can possibly be health-promoting. In chapter 4 we showed that a high fat diet with extremely low 

amounts of polyunsaturated fatty acids (low polyunsaturated to saturated fatty acid (P/S) ratio) doubled 

total fecal neutral sterol (cholesterol and its metabolites formed in the intestinal lumen) excretion and 

induced TICE compared with a high fat diet with a standard P/S ratio. This research provides a proof-

of-concept; fecal cholesterol excretion via TICE can be induced by dietary manipulation. Additional 

studies are needed to obtain the desired effect (inducing TICE), without inducing well known negative 

(hyperlipidemic) side effects of saturated fatty acids. 
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The major hepatic transporter facilitating transfer of BS from liver to bile is called the Bile salt export 

pump (Bsep). Chapter 5 showed that the absence of Bsep in the murine liver, which induces biliary 

secretion of highly hydrophilic BS, severely affects cholesterol homeostasis. Bsep-/- mice display severely 

impaired cholesterol absorption, increased cholesterol synthesis and greatly induced (trans-intestinal) 

cholesterol excretion. 

Together this thesis shows that simple oral interventions, at least in laboratory animals, appear to have 

health-promoting effects in terms of lipid homeostasis. The studies described provide a rationale for 

human studies to test the effect of for example dietary non-absorbed long chain fatty acids and dietary 

hydrophilic BS on TICE. Moreover, a relatively simple human study could provide more insight into 

the possible health promoting effects of PEG treatment (via its effect on intestinal microbial flora) of 

(apparently) healthy humans and constipated patients.
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Nederlandse samenvatting

Het darmepitheel (binnenste slijmvlieslaag) vormt een dynamische scheidslijn die interactie tussen 

voeding en het lichaam toestaat. Onder natuurlijke/ gezonde omstandigheden verkeert het 

darmepitheel in evenwicht met een enorme gemeenschap van bacteriën die in de darmholte leeft en 

de opname (absorptie) van voedingsstoffen en uitscheiding van afvalstoffen reguleert. 

Lipiden (vetten en cholesterol) zijn van vitaal belang voor de structuur en functie van celmembranen. 

Cholesterol speelt een centrale rol in het behoud van vloeibaarheid van celmembranen, maar vertoont 

‘Dr. Jekyll and Mr. Hyde’ karakteristieken. De zogenaamde sterolenkern van cholesterol is dermate 

resistent tegen afbraak dat het lichaam nauwelijks in staat is cholesterol af te breken, wat leidt tot 

stapeling en het ontstaan van vaatziekten wanneer er teveel cholesterol aanwezig is. Het lichaam kan 

zich alleen van cholesterol ontdoen door het of direct uit te scheiden met ontlasting, of door het om 

te zetten in galzouten (GZ) in de lever, waarna deze GZ naar de darm kunnen worden uitgescheiden 

met gal en uiteindelijk ook met de ontlasting het lichaam kunnen verlaten. Naast het mediëren van de 

uitscheiding van de sterolenkern, vervullen GZ belangrijke biologische functies. De aanwezigheid van 

GZ in de dunne darm is essentieel om de opname van cholesterol, (voedings-)vetten en vetoplosbare 

vitamines efficiënt te laten verlopen. 

Hypercholesterolemie (teveel cholesterol in het bloed) komt zeer veel voor in onze Westerse 

samenleving en is een grote risicofactor voor hart- en vaatzieken. In het verleden werd gedacht dat 

cholesteroluitscheiding voornamelijk gedreven werd via de lever-gal (hepatobiliaire) route. Echter, 

recent is duidelijk geworden dat uitscheiding van cholesterol via de bloedbaan naar de darmholte en 

vervolgens de ontlasting, het proces wat “TransIntestinale Cholesterol Excretie” (TICE) gedoopt is, een grote 

rol kan spelen in de cholesteroluitscheiding. Het remmen van cholesterolopname en het stimuleren 

van TICE kunnen tot twee aantrekkelijke therapeutische doelen verworden. Idealiter zou remming van 

cholesterolopname en/of stimulatie van TICE tot stand gebracht worden door simpele dieet (orale) 

aanpassingen. 

In dit proefschrift hebben wij de darmfunctie bepaald in termen van de capaciteit om lipiden te verteren 

en op te nemen, en de capaciteit om cholesterol uit te scheiden onder wisselende omstandigheden in 

de darm. Hoofdstuk 1 van dit proefschrift geeft een overzicht van de huidige inzichten in de regulatie 

van lipidenhuishouding. In hoofdstuk 2 hebben we het effect bestudeerd van versnelling van de 

darmpassage (de zogenaamde “whole gut transit”, ofwel passagetijd van mond tot anus) met het 

laxeermiddel polyethyleen glycol (PEG). PEG is een polymeer die in de darm niet opgenomen en niet 

omgezet wordt. PEG wordt wereldwijd veel gebruikt bij de behandeling van obstipatie van volwassenen 

en kinderen. We zagen dat PEG geen invloed had op de opname en uitscheiding van voedingsvetten en 

cholesterol. In hoofdstuk 3 daarentegen, hebben we laten zien dat behandeling van ratten met PEG leidt 

tot verminderde bacteriële omzetting van sterolen (GZ en cholesterol) in de darm en een veranderde 

samenstelling van de darmbacteriën (zich uitend in een toename in Verrucomicrobia en een afname 

in Firmicutes in ontlasting van PEG behandelde versus onbehandelde controle ratten, respectievelijk), 

welke mogelijk gezondheidsbevorderend is. 
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In hoofdstuk 4 hebben we laten zien dat een hoogvet dieet met extreem lage hoeveelheden 

meervoudig onverzadigde vetzuren (lage ‘polyunsaturated to saturated’ vetzuur (P/S) ratio) de 

totale neutrale sterolen (cholesterol en stofwisselingsproducten hiervan die door de darmbacteriën 

geproduceerd worden) uitscheiding verdubbelt en de TICE stimuleert in vergelijking met een hoogvet 

dieet met een standaard P/S ratio. Deze studie geeft een zogenaamd ‘bewijs-van-concept”; namelijk 

dat cholesteroluitscheiding wel degelijk gestimuleerd kan worden door een simpele aanpassing van 

de dieetsamenstelling. Toekomstige dieetinterventies moeten de focus leggen op stimulatie van 

TICE, zonder negatieve effecten (hyperlipidemie; verhoogd vetgehalte in het bloed) van verzadigde 

voedingsvetten te veroorzaken.

Het belangrijkste transporteiwit in de lever dat transport van GZ vanuit de levercel naar de gal verzorgt, 

wordt de GZ export pomp (Bile salt export pump (Bsep) in het Engels) genoemd. In hoofdstuk 5 hebben 

wij laten zien dat afwezigheid (knock-out) van Bsep in de muizenlever, hetgeen uitscheiding van zeer 

hydrofiele (‘waterminnende’) GZ veroorzaakt, grote veranderingen in de cholesterolhuishouding teweeg 

brengt. Bsep-/- muizen hebben een zeer gestoorde cholesterolopname in de darm, een verhoogde 

cholesterolaanmaak, en scheiden zeer veel cholesterol uit in de ontlasting, voornamelijk via TICE. 

Samenvattend laat dit proefschrift zien dat simpele (dieet-)aanpassingen, althans in proefdieren, 

gezondheidsbevorderende effecten kunnen hebben in termen van GZ- en cholesterolhuishouding 

in het lichaam. De beschreven studies bieden perspectief voor vervolgstudies in mensen om te 

onderzoeken wat het effect is van de inname van bijvoorbeeld zogenaamde lange keten vetzuren, die 

niet door de darm opgenomen kunnen worden, en hydrofiele GZ op TICE. Daarnaast kan een relatief 

eenvoudige studie gestart worden om het mogelijk gezondheidsbevorderende effect van PEG (via het 

effect op de darmbacteriën) van (ogenschijnlijk) gezonde mensen en mensen met obstipatie is.
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Dankwoord

Elke reis begint met de eerste stap

De afgelopen jaren ben ik volgens mij een echte ‘poepdokter’-maar-dan-anders geworden. Ik heb het 

allemaal gezien: (karmijn-) rode poep, bruine (chow) poep, witte (semisynthetisch dieet) poep, droge 

poep, natte (PEG) poep, rattenpoep, muizenpoep, mij niks te gek. (Misschien is dit wel de reden dat 

ons huis vol Rituals spullen staat?) Laten we het netjes zeggen vanaf nu: geen poep, maar feces. Wie wil 

er in mijn Fecesbook? (Concilium Hilaricum Pediatricum 2011.) Darmpassagetijden meten door vijf uur 

voor muizenkooien langs te lopen en te noteren wanneer ze eindelijk eens rode feces produceren na 

toediening van een rode vloeistofbolus in de maag. En goed opletten, want voor je het weet eten ze 

het direct bij het naar buiten komen op, en dan heb jij ‘je moment’ gemist. Met ratten is het ook leuk, 

dan mag je tot een uur of drie ‘s nachts door en hoop je dat ze tegen die tijd allemaal aan de beurt 

geweest zijn. Gelukkig had ik Sonja, die na het stappen langs kwam om samen chippies te eten en 

op de laptop ‘uitzending gemist’ te kijken. Leg maar eens aan je ouders uit: Pap, mam, ik doe nu écht 

wetenschappelijk onderzoek! Feces verzamelen, sorteren, wegen, crushen (Doe de poo-jito, met dank 

aan Maxi.) en opwerken. Bloed, zweet en tranen, voor het verzamelen van bloed, gal, feces en meer. De 

meesten van ons weten het wel: onderzoek doen gaat met pieken en dalen. De dalen meestal vooral 

in de eerste helft van het traject, de pieken meestal en gelukkig vooral in de tweede helft (Dankje Karin 

L., je had gelijk!). Gelukkig doe je het nooit alleen en staan er veel mensen klaar om je te helpen. Samen 

is het zoveel leuker! Ik wil dan ook iedereen ontzettend bedanken die mij op de een of andere manier 

bijgestaan heeft in dit traject.

Geachte Prof. dr. H.J. Verkade, beste Henkjan, ik ben heel dankbaar dat ik in jouw groep mocht beginnen 

met mijn afstudeeronderzoek voor Biologie, naar leverziekte bij Cystic Fibrosis. Ik had het ontzettend naar 

mijn zin en was dan ook vereerd dat je mij halverwege dit project vroeg om ook mijn promotietraject 

hier te doen. Jouw scherpe blik en kritische vragen doen mensen soms enigszins sidderen, maar ik weet 

zeker dat je mensen gewoon probeert te stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Door alle drukte 

(volgens onze e-mail correspondentie slaap je hooguit tussen 01.00 en 06.00 uur) was er soms weinig 

tijd voor overleg, maar jouw one-liners (‘Don’t make the reader think’, ‘less is more’, ‘meaner and leaner’ 

etc.) waren altijd raak en ik zal ze nooit vergeten. De manier waarop jij dingen uitlegt (met prachtige 

tekeningen en verhalen over winkelwagentjes in de rij bij de supermarkt) werkt zeer verhelderend en 

motiverend. Ik hoop dat onze samenwerking hier niet eindigt.

Geachte Prof. dr. E.H.H.M. Rings, beste Edmond, Henkjan en jij vullen elkaar zo mooi aan. Jij en jouw 

zware, kalme stem brengen altijd rust. Je was niet alleen geïnteresseerd in het onderzoek, maar 

ook in de persoon erachter en je vroeg altijd even hoe het was en hoe het ervoor stond met mijn 

toekomstplannen. Bedankt voor je luisterend oor, je adviezen en al je hulp. Ik hoop dat we elkaar snel 

weer zien in het UMCG.
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Geachte Prof. dr. A.K. Groen, beste Bert, bedankt voor de tijd die je in mijn project hebt willen steken en 

je aanwezigheid en steun bij de TIFN-meetings. Bedankt dat ik zomaar bij je kon binnenvallen met een 

‘acute’ vraag. Cholesterol-onderzoek is leuk, maar soms ook zo frustrerend! Ik hoop dat ‘ons model’ (met 

dank aan velen die mij voor gingen, zoals Jelske van der Veen) de komende tijd verder uitgewerkt kan 

worden en we nog veel meer informatie uit onze experimenten (o.a. hoofdstuk 4 en 5 van dit boekje) 

kunnen halen. Bedankt ook voor je persoonlijke interesse toen plotseling niets meer was zoals het moest 

zijn. 

Graag wil ik de leden van de leescommissie, bestaande uit Prof. dr. Oude Elferink, Prof. dr. Faber en Prof. 

dr. Smit, heel hartelijk bedanken voor het beoordelen (en het goedkeuren!) van mijn proefschrift.

Ook wil ik de leden van ‘mijn’  TIFN project bedanken, met name Jan Dekker, mijn projectleider (Bedankt 

voor het meedenken en je vele bezoekjes aan het Verre Groningen.) en Roelof van der Meer (Als niemand 

een vraag stelt, doe jij het. En anders ook. Heel motiverend!).

Lieve Els, mijn Groningse mama. Bedankt voor je steun en de goede gesprekken, ik hoop dat je in de 

buurt blijft. Astrid, bedankt voor je hulp, je hebt de touwtjes strak in handen! Hilde R. en Gea, bedankt 

voor de hulp bij het maken van (bijna onmogelijke) afspraken met alle Profs. tegelijk en bij het faxen naar 

het buitenland. ;) 

Ik wil graag al mijn collega’s van het lab Kindergeneeskunde bedanken voor de goede samenwerking en 

de gezellige buitenschoolse activiteiten. Mijn roomies in de twee kamers naast elkaar op de 3e: Golnar, 

Sabina, Annelies, Maxi, Jan Freark (Nu ik ga, moet jij ook! Dat pak stond je goed, dus zet ‘em op. Maar 

wel even een van je paranimfen vragen op je fiets en jas te passen ;) ), Krystof, Nienke, Matthijs, Wei-lin, 

Marjolein en Shiva. Tim, Agnes, Jolita en Elodi. Margot, Jaana, Wytske, Maurien, Maaike, Jelske, Arne, Niels, 

Gijs en Karen. Jurre, Hilde H., Anke (Respect, jij bent zo sterk!), Marijke, Brenda, Carolien, Marije, Jelena 

(Jammer dat je niet ’mijn’ co-assistent kon worden, veel succes in Leiden!), Marleen & Gemma (Please 

find the key to TICE!) en Harmen (In herinnering). Frans C., Karin G., Marjan, Willemien en Andrea. Janine, 

Torsten, Frans S. (’Ik kom even een attachment brengen.’), Mark D., Jaap en Anniek. Dolf, Klary, Barbara, 

Rebecca (Zie je in Meerstad?), Hans (Ik zie graag binnenkort je trouwfoto’s! Kunnen we meteen even 

bijpraten over het CF onderzoek?), Dirk-Jan, Uwe (Thanks for being my favourite blood-draw-patient 

and funniest colleague).

Alle analisten van ons lab wil ik bedanken voor hun inzet en bereidheid tot meedenken: Renze (voor de 

hoge tonen) en Henk (voor de lage tonen. Never a dull moment als je tussen jullie in zit op het lab.), Aycha 

(Lief!), Juul (Je was overgelopen naar het CDP, maar toch hielp je mij met mijn laatste experiment, dank!), 

Angelika (Regel jij nu de Ladies Nights?), Niels, Danny, Nicolette, Trijnie en Wytse. Vincent: dankjewel voor 

al je spontane en gevraagde hulp. Jij hebt mijn statistiek significant verbeterd! Dr. Theo, bedankt voor al 

je (reken-) hulp, zelfs als je geen tijd had. 
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Als we dat TICE model nou maar gewoon uit ons hoofd gezet hadden, was hoofdstuk 4 véél eerder af 

geweest en hadden we samen een halfjaar op wereldreis gekund. ;) (Ach, ik zal niet klagen. Ondanks 

mijn omzwervingen door de enterohepatische kringloop, heb ik El Fin del Mundo (Argentina!) toch 

maar mooi gevonden.) Ik hoop toch dat er nog meer mooie dingen uit ons model voort zullen komen. 

P.S.: Nummer 25 nog niet verplaatsen naar de vergane-glorie-map hoor! V. en T.: bedankt voor jullie 

heerlijke nuchterheid en flauwe grappen! En snoepjes.

Gerard (Geen Rhesus-aap, maar een Feces-aap!), bedankt voor je hulp, foto’s en humor! Ook dank aan 

de collega’s van het metabole lab en LHVG, in het bijzonder Theo B., Ingrid en Klaas. Jullie stonden altijd 

open voor vragen en overleg, ik heb dat ontzettend gewaardeerd! 

Daarnaast dank aan alle collega’s van de Maag-, Darm en Leverziekten op ons shared lab: Anouk, Golnar, 

Mark, Manon, Tjasso, Haukeline, Bojana, Elise, Janette, Martijn, Mariska, Sandra, Floris, Atta, Han en Klaas-

Nico.

Dank aan alle mensen op het dierenlab (CDP) die mijn proefdieren goed verzorgd hebben en mij 

geholpen hebben rondom de planning van mijn experimenten, in het bijzonder: Flip, Alex, Hester 

(Zonnetje van het CDP), Sylvia, Diana, Ar, Harm, Maurice, Andrea, Angela, Ralph, Ramon, Marcia, Annet, 

Arie, Wiebe, Miriam, en Lucas (In herinnering). Rick Havinga (‘Een beetje van ons en een beetje van het 

CDP’), bedankt voor alle galcannulaties, zonder gal kom je nergens!

Wim Avis: bij ons kwam de kinderarts gewoon aan huis (en wij bij hem), hoe bijzonder! En hij kwam niet 

alleen als dokter, maar ook voor de gezelligheid en voor het klussen met pa. Een posterprijs winnen op 

het NVK congres was leuk, maar na al die jaren jou vinden, mijn naambordje omhoog houden en de 

blik in je ogen te zien, dat was onbetaalbaar! Bedankt voor de goede zorg voor mijn zus. Je bent een 

voorbeeld voor mij. Frank Bodewes, bedankt voor de samenwerking, hopelijk komt er nog een mooi stuk 

uit voort en wie weet kunnen we nog eens samenwerken. Gieneke Gonera, Marlon Wilsterman en Linda 

Leer: bedankt voor jullie hulp bij het verzamelen van kinder-feces, ik hoop dat we er nog iets moois uit 

kunnen halen. Ik wil ook graag de kinderartsen en arts-assistenten van de afdeling Kindergeneeskunde 

in het Martini Ziekenhuis bedanken voor alle steun die ik heb ontvangen, ook al voordat ik ‘echt’ begon. 

De afgelopen jaren mocht ik deel uitmaken van ‘de Meisjes van Verkade’, a.k.a. Mjan, Mien, Mgot, Mjet 

en An. Wat hebben wij genoten van de voorbereiding op het optreden van de ‘Spijsgirls’ (uw zang- 

en dansgroep) op het oratie-feest van ‘Dear Prof. Rings’ (You are very smart!). Samen oefenen in het 

appartement dat Margot en ik toen deelden. Samen make-uppen voor de start. En toen moesten we 

ook nog daadwerkelijk de bühne op...oeps, waar waren we aan begonnen?! Of heb ik juist daardoor een 

baan in het Martini Ziekenhuis gekregen? Meiden, bedankt voor alle hysterische lol!

Lieve Karin en Pieter, nu beiden ‘van der Wulp’! Eigenlijk zijn we écht familie. ;)
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Bedankt voor de gezelligheid en goede diners. Lieve Mjannie en Wimpie, bedankt voor jullie steun, jullie 

zijn zo lief voor mij geweest. 

Willem, dankjewel voor je Meesterlijke Maaltijden, waarvan ik zoveel eet dat ik daarna bijna niet meer 

met jullie kan praten. Ik heb zin in een reis met z’n vieren! Lieve Marije (‘Ik ben blij dat jij ook van hard 

lachen houdt!’) en Anouk (Almeloooo, brooood), bedankt voor alle gesprekken, etentjes en filmavondjes. 

Marije, Anouk en Aycha, bedankt voor jullie steun toen het mis ging met mijn zus, maar ook daarna. 

Lieve Anouk en Niek, bedankt voor jullie warmte en gezelligheid, ik wens jullie heel veel geluk straks 

met z’n drietjes! Lieve Lisette, ik hoop dat de lijn blijft stijgen, je verdient het! Lieve Margot, vanaf dag 

1 van ons promotietraject in hetzelfde schuitje: jonge dokters, samenwonen op afstand, studiootje in 

Groningen, vrijdags haasten naar de andere kant van het land, maandagmorgen om 05.00 uur op en 

weer terug. (Even kort samengevat.) Alle pieken, dalen, twijfels en successen hebben we gedeeld. Wij 

hebben zoveel ‘Weet je nog, die keer...’ momenten. Ik ben heel blij dat ik je heb leren kennen, je bent een 

grote steun voor mij geweest de afgelopen jaren, zowel op het werk als privé. Bedankt voor de mooie 

tijd in New York (met onze mannen) en veel succes daar de komende tijd, topper! Ondanks de afstand 

weten wij elkaar wel te vinden.

Mijn lieve paranimfen, ik ben jullie veel dank verschuldigd. Bedankt dat jullie ook nu voor mij klaarstaan. 

Marjan, je bent een schat. Ik begrijp niet hoe jij altijd (ogenschijnlijk?) zo rustig kan blijven. Die rust breng 

je over op anderen, een gave. Ik weet zeker dat jou een mooie toekomst als internist-infectioloog te 

wachten staat. Lieve Sonja (Sonnie), waar moet ik beginnen? Mijn leven in Groningen zou niet hetzelfde 

geweest zijn zonder jou. Samen biologie studeren, allebei geneeskunde studeren, samen eten, sporten 

(We DID it! 4 Mijl Groningen 2012), stappen (Antwerpen is niet veilig!), shoppen, vrouwenseries kijken 

etc. etc. For better & for worse. Ons leven staat dit jaar op zijn kop. Hopelijk kan ik net zo goed klaar staan 

voor jou als jij voor mij. Je hebt een groot hart! Ik hoop dat ik voor altijd jouw vriendinnetje mag zijn. 

Home is wherever I’m with you...(Edward Sharpe & The Magnetic Zeros, Home)

Lieve Ilona, Leo en Rico, lieve Remco en papa en mama. Wie zou ik geworden zijn zonder jullie? Ik ben 

trots dat ik uit zo’n liefdevol gezin kom. Rico, je gaat al bijna naar school! Tante Mariëtte is heel trots op 

je! De wereld ligt aan je voeten.

Papa en mama, mijn helden. Jullie leven heeft altijd in het teken van ons gestaan. Ons verlies, zo kort 

geleden, kon niet groter zijn. Ik zal altijd voor jullie klaarstaan, vergeet dat nooit. Als er iets is wat ik van 

jullie geleerd heb, is het dat ik ervoor moet gaan als ik iets écht graag wil. Gewoon, op eigen kracht. Ik 

hoop dat ik jullie trots maak. Jullie zijn goud.



Appendices

131

Lieve Nathanja, lief zusje. Mijn voorbeeld, mijn geweten, mijn soulmate. Ik heb zo vaak nagedacht over 

het moment dat we je zouden verliezen, maar dit scenario had ik nooit kunnen bedenken. Ik kan me 

niet herinneren dat ik je 1 keer in mijn leven heb horen klagen. Nooit zei je dat je er genoeg van had, 

dat het niet eerlijk was. Waarom jij? Waarom deze rotziekte? Nooit. Je vocht met alles wat je had om de 

betere periodes zo goed mogelijk te benutten. Altijd was er jouw lieve, mooie lach. Alle kansen die je 

kreeg, greep je met beide handen aan. We hebben gewandeld in Zuid-Europa, gefietst in NL, geskied 

in Oostenrijk en gesnorkeld in de Rode Zee. Je vroeg maar 1 ding en dat was een kans op een tweede 

kans, met nieuwe longen. Als iemand het verdiende, was jij het wel. Helaas mocht het niet zo zijn. Jou 

verliezen was het ergste wat mij kon gebeuren. Ik weet niet hoe ik de rest van mijn leven zonder jou 

moet. Ik zou je zo graag zien als mijn paranimf, mijn bruidsmeisje, als tante van mijn kinderen... 

Toch weet ik dat het zal lukken. Jouw kracht is mijn kracht en niets komt daar tussen. Ik hou me vast aan 

de gedachte dat ik je ooit, ergens, weer zal vinden. Is dat naïef? Laat mij dan maar naïef zijn. Ik hou van 

je zusje. Jij was de mooiste.

“Did you ever know that you’re my hero?

You’re everything I wish I could be.

I could fly higher than an eagle,

‘cause you are the wind beneath my wings.”

(Bette Midler, Wind beneath my wings)

Lieve Stef, ondanks alles wat we hebben meegemaakt in slechts een paar jaar tijd, kunnen we nog 

steeds samen lachen. Daar gaat het om, toch?

Je weet hoe gek ik op Ilse ben, deze is voor jou:

“You will always be my beautiful distraction

One part sweetness two parts passion

You asked for my heart not perfection

The first one to lead me in the right direction

This crazy world won’t change the same old me

Who loves the same old you”

(Ilse de Lange, Beautiful distraction)

Lieve mensen, vergeet nooit te genieten.

Later is nu!!!

Mariëtte
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