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DANKWOORD/ACKNOWLEDGMENTS 

De totstandkoming van mijn promotieonderzoek heeft zich uitgestrekt over meerdere jaren. 

In deze periode hebben vele mensen een bijdrage geleverd aan de studies, aan het schrijven 

van de manuscripten en aan alle andere taken die komen kijken bij een promotie. Ik wil 

hierbij alle mensen, die mij hebben gesteund en geholpen, van harte bedanken. Een aantal 

mensen wil ik persoonlijk noemen vanwege de bijzondere bijdrage die zij hebben geleverd. 

Henkjan, Prof. H.J. Verkade. Wat een weg hebben we samen afgelegd! De eerste keer dat ik 

je ontmoette was, denk ik, 20 jaar geleden. Ik was student en deed een onderzoeksproject bij 

Klary Niezen op Bloemsingel 1 en jij werkte daar op het lab als promovendus. De echte basis 

van onze samenwerking werd gelegd in onze opleidingstijd in Groningen. Jij hoorde, toen ik in 

1997 begon, al bij de meer senior arts assistenten. Je leerde mij dat je je naast het gewone 

werk ook breder moest ontwikkelen en profileren. Als onderzoeker was ik je in Zwolle, waar ik 

werkte als agnio, ook al tegengekomen. Je deed daar, samen met Edmond, onderzoek naar de 

vetuitscheiding van premature neonaten. Je maakte grote indruk op mij met je verhaal dat je 

complete luiers met babypoep oploste in chloroform/methanol om zo de fecale lipiden in 

oplossing te brengen. Toen ik, in 2001, begon als staflid bij de kindergeneeskunde wilde ik mij 

graag verder gaan specialiseren tot “Kinderarts-gastroenteroloog”. Daarvoor was het doen 

van onderzoek een pre. Ik had interesse in Cystic fibrosis en jij wilde graag je lopende Cystic 

fibrosis onderzoekslijn van Mini Kalivianakis continueren. Onze onderzoekssamenwerking was 

geboren. Ik denk niet dat je toen wist wat je je op de hals haalde. Ik had geen 

onderzoekservaring, zeker niet met basaal wetenschappelijk onderzoek en proefdieren. 

Daarnaast ben ik een klein beetje dyslectisch. Eerst was het gewoon “onderzoek doen”, later 

toen we wat langer bezig waren werd het toch steeds meer een onderzoekslijn en uiteindelijk 

een promotietraject. Ik weet wel zeker dat ik jouw langstlopende promotietraject ben 

geweest. Henkjan, ik ben je echt dankbaar. Schijnbaar ben je nooit het vertrouwen in mij en 

mijn onderzoeksactiviteiten kwijt geraakt. Je behield altijd je positieve houding en bleef mij 

voorhouden dat het eindpunt haalbaar was. In de loop van de jaren is onze band als collega’s 

steeds hechter geworden. We kennen elkaars sterke punten en elkaars gebruiksaanwijzingen. 

Maar het meest belangrijke is dat we respect voor elkaar hebben en eerlijk tegen elkaar 

durven zijn. Ik denk met plezier terug aan de vele gezellige en leuke momenten tijdens de 

buitenlandse congressen en andere leuke reisjes die we samen over de wereld hebben 

gemaakt. De vorm en inhoud van onze samenwerking is in de loop der jaren steeds mee 

veranderd met onze veranderende omstandigheden en verantwoordelijkheden. Het 

vertrouwen is gebleven.  

Hugo en Marcel. Het is in grote mate aan de samenwerking met jullie te danken dat we het 

merendeel van de onderzoeken dit van dit proefschrift hebben kunnen uitvoeren. Dankzij 
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jullie wereldwijd befaamde goedlopende onderzoeksprogramma met de CF muismodellen en 

jullie bijzondere kennis op dit vakgebied werden onze plannen mogelijk. Hugo volgens mij was 

ik 4 jaar geleden al op jouw afscheidssymposium maar “you’re still going strong” met volgens 

mij 10 keer meer energie als voor je “pensioen”. Dank voor je zeer deskundige, zeer 

inhoudelijke en gedetailleerde commentaren, en dank dat je mijn copromotor wilt zijn. 

Marcel bedankt voor de samenwerking, je adviezen en het meedenken. Ik waardeer je 

nauwkeurigheid en je doorzettingsvermogen. Ik hoop dat we ook in de komende jaren nog 

meer gezamenlijk projecten kunnen uitvoeren. 

Willemien, Mariëtte en Marjan. Alle drie kwamen jullie als nieuwe jonge student-

onderzoekers een tijd meelopen op het CF project. Soms was het een beetje onduidelijk 

situatie voor jullie als je “bij-begeleider” zelf nog met zijn promotieonderzoek bezig is. Alle 

drie hebben jullie mij zeer geholpen met mijn onderzoek. Ieder voor zich hebben jullie een 

groot stuk van de puzzel in dit CF onderzoeksproject gelegd. Het waren juist deze essentiële 

stukken die maakten dat voor mij het eindpunt van promotie zichtbaar en haalbaar bleef. 

Jullie zijn alle drie doorgegaan met je jullie eigen projecten. Allemaal zijn jullie al bij Henkjan 

gepromoveerd met prachtige proefschriften. Jullie waren voor mij voorbeelden en 

motivatoren om door te gaan.  

Peter, Prof. Durie., You’re an Inspirator. I admire the way you make difficult thing sound easy 

and the way you provide feedback without a single unkind word. I love your humor and your 

generous smile. You’re the global pioneer and expert in Cystic fibrosis gastro-intestinal and 

hepatic disease. For me it was an honor to have collaborated with you in our research project. 

Thank you and get well soon. 

Satti. Actually we met only once, at the NACFC meeting in Anaheim. I appreciate all the work 

that you did for our collaborative “Toronto” research project. Thank you for your help and 

effort. 

Juul. Dank voor de zeer goede samenwerking en het vele werk dat je voor mij hebt gedaan. 

Altijd was je bereid mijn vragen te beantwoorden of om mij te helpen. Ik bewonder je 

positieve levenshouding en de manier waarop je andere mensen altijd met respect 

behandeld.  

Annette, Prof. Gouw. Onze samenwerking in dit project was kort maar essentieel. Ik 

bewonder de manier waarop jij op en zeer ontspannende manier zeer nauwkeurige en hoog 

kwalitatieve beoordeling gaf van de histologie van de muizenlevers. Ik herinner mij nog goed 

je uitspraak: “wat heb je met deze muizen gedaan, die lever zien er echt niet normaal uit 

hoor!”  
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Hans en Marcella. Het is echt geweldig dat jullie nu met Henkjan en mij samenwerken om dit 

CF project te continueren en verder te brengen. Met zoveel extra intellect en talent moet dit 

wel goed komen. 

Alle collega’s van de Kinder-MDL. Renée, Patrick, Nicolette, Hubert, Henkjan en Edmond, 

Robert, Hester, Els, Ekkehard en Charles. Bedankt voor de tijd en ruimte die ik gekregen heb 

om aan mijn onderzoek en promotie te kunnen werken. In het bijzonder wil ik Hester noemen 

met wie ik, als kamer- en lotgenoot, altijd met veel lol en humor, alle verzuchtingen van het 

onderzoek en promotie heb mogen delen. Dank voor de steun, het delen van jullie 

persoonlijke ervaringen op het vlak van promoveren en de bemoedigende woorden. Ik ben er 

trots op om in Groningen bij de KMDL te werken. Ik ben echt een gelukkig mens als ik naar 

jullie illustere rijtje namen kijk en ik oprecht kan zeggen dat ik, vooral dankzij jullie, elke dag 

met plezier naar mijn werk ging en ga. 

Medewerkers van het laboratorium Kindergeneeskunde. In het bijzonder de 

“oudgedienden” Renze, Vincent, Henk en Rik. Ik voelde mij vaak als een vis op het droge in 

het lab. Het was echt niet mijn natuurlijke habitat. Hoezeer ik veel zaken inhoudelijk zeer 

interessant vond, is het werken op het lab en het doen van experimenten andere koek. Jullie 

zijn allemaal bijzondere getalenteerde professionals op jullie eigen terrein. Ik wil jullie van 

harte bedanken voor jullie tijd en de belangrijke bijdrages die jullie hebben geleverd aan mijn 

experimenten. 

Onderzoekers van het laboratorium Kindergeneeskunde. Vele van jullie heb ik in de loop der 

jaren ontmoet en velen van jullie hebben mij geholpen. Vaak met praktische dingen en zeer 

goede tips. De sfeer van collegialiteit en behulpzaamheid van de onderzoekers op het lab is 

echt bijzonder.  

Leiding en stafleden Beatrix kinderziekenhuis en het UMCG. Velen van jullie hebben 

interesse getoond in mijn onderzoeks- en promotieactiviteiten. Harma en Leonie, mijn oud 

kamergenoten die mochten meegenieten van de meelwormen die uit muizenvoer op mijn 

bureau vielen. Bart en Marc voor het delen van hun promotie ervaringen. De “club van 

promoverende stafleden” die, onder leiding van Pieter Sauer, samen kwam in tapas 

restaurant “Cervantes”. De meesten van deze club zijn nu klaar of volgen op korte termijn. 

Toch een geweldig resultaat. 

Bertjan en Bas. Bedankt dat jullie, zonder een moment van twijfel en zonder ook maar een 

idee te hebben van de taak en inhoud van jullie functie, mijn paranimfen willen zijn. 

Familie vrienden en kennissen. Dank voor jullie ondersteuning en in het bijzonder jullie 

oprechte interesse. Het delen van mijn activiteiten en plannen met andere gaf altijd weer 

motivatie (en een stok achter de deur) om verder te gaan. 
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Els en Jelle, Silke, Douwe. Zonder jullie geen proefschrift. Zo leuk als ik mijn werk vind zoveel 

te leuker vind ik het om naar huis te gaan en bij jullie te zijn. Hoe dynamisch ons gezinsleven 

en huishouden vaak ook zijn, er is voor mij geen fijnere plek als bij jullie. Lieve Els dank voor je 

onvoorwaardelijke steun, motivatie en begrip voor mijn promotie project. Ik ben er trots op 

dat ik mijn promotie nog net binnen de eerste 400 jaar van het bestaan van de 

Rijksuniversiteit Groningen heb kunnen afronden. Verder ben ik blij dat jouw en niet mijn 

project de naam “For infinity” heeft gekregen. Heel veel succes met het lustrum. Jongens, 

papa heeft nu weer lekker veel tijd voor “huiswerkbegeleiding” ;-) en andere leuke dingen 

natuurlijk. 

 

Frank Bodewes 

 

 

 

 


