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Summary

A good medical therapy is patient friendly and well tolerated with minimal side effects. 
An efficacious therapy that is patient unfriendly or has common side effects hinders 
therapeutic treatment, which may result in treatment failure.

Inflammatory bowel disease (IBD) includes Crohn’s disease (CD) and ulcerative 
colitis (UC). IBD are chronic inflammatory diseases of the gastrointestinal tract (GIT). The 
severity combined with the chronic nature of the disease results in a decrease of health-
related quality of life and frequent hospitalizations. There is currently no cure available 
for IBD. The relapsing inflammatory nature of IBD requires lifelong anti-inflammatory 
medication whereas surgery can be an option for some, but not all, patients. The initial 
therapeutic objective is to induce clinical remission and the subsequent aim is to remain 
in clinical remission. This may be achieved by several groups of anti-inflammatory drugs 
which can be administered by different routes of administration, such as tablets, enemas, 
subcutaneous injections, or intravenous infusions. For intravenous infusions, patients 
need to visit a hospital in which the infusion is prepared and administered by trained 
medical personnel. 

How a given drug exerts its effect depends on several factors such as the route of 
administration and the mechanism of action. For instance, an intravenously administered 
drug may exert a systemic effect since it is administered in the systemic circulation and 
distributed throughout the entire body. However, if a drug is not readily absorbed and is 
administered locally, like an suppository or enema, the drug exerts its effects primarily 
locally. An advantage of this latter approach is that the effects of the drug are site-specific 
with minimal systemic exposure to the drug. This therapy approach is called topical drug 
therapy.

The inflammation in IBD is generally localized in the GIT. Therefore, topical therapy 
with anti-inflammatory drugs is the desired therapeutic approach. However, depending 
on disease type (UC or CD) and severity, the inflammation may be present throughout 
the entire GIT, such as the small intestine, ileum, and/or colon. This means that for an 
effective topical treatment, the drug should be targeted to a given site in the GIT. Drug 
targeting can be achieved in several ways, such as coating a tablet with a specific coating 
that ensures that the content of the tablet is released at a specific site in the GIT.

 The ColoPulse coating is a patented coating technology that can be applied to target 
oral dosage forms, such as tablets and capsules, to the ileum and colon (the ileo-colonic 
region). A ColoPulse-coated tablet is administered orally. The coating protects the 
content of the tablet during transit through the stomach and small intestine. When the 
tablet reaches the ileo-colonic region, the coating starts to disintegrate. This results in the 
release of the tablet content at this specific site. If the drug is a topically active drug, the 
inflammation at this site is treated locally as opposed to systemically. Furthermore, the 
tablet core can be modified in a such a way that the topical drug is released immediately 
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or in a controlled and sustained manner. The latter approach results in the topical 
treatment of an entire gastrointestinal region since the tablet releases the dose of the 
drug gradually during transit through the ileum and colon.

The objective of this thesis was to develop novel tablets that contain topically active 
drugs that are targeted to the ileo-colonic region of IBD patients. This approach was 
chosen in view of maximizing the local anti-inflammatory effects whilst minimizing the 
systemic effects that may result in adverse events.  

Chapter 1 describes the general introduction. This chapter discusses IBD, the 
pathogenesis and symptoms, and the current treatment options. The drugs that are 
investigated in this thesis are discussed in depth. These drugs are mesalazine, budesonide, 
and infliximab. The mechanism of action, pharmacokinetics as well efficacy and common 
side effects are discussed. Mesalazine and budesonide are well known topically active 
drugs whereas this is, currently, unknown for infliximab. However, there is substantial 
evidence that shows that infliximab may be topically active in the GIT of IBD patients.

Chapter 2 describes the development of a combination tablet containing both 
mesalazine (1200 mg) and budesonide (9 mg), which is targeted to the ileo-colonic 
region. We first discuss the target product profile of the tablet in view of treating an entire 
gastrointestinal region instead of just one site. The objective is to target the combination 
tablet to the ileo-colonic region after which the dose of both drugs is released in a 
sustained manner during ileo-colonic transit.

First, a tablet core was developed that released mesalazine in a sustained manner. The 
release profile of mesalazine could be modified (faster/slower release) by using different 
tablet core excipients. After the desired release profile was obtained, budesonide was 
added to the tablet core. The release profiles of both drugs were investigated to ensure 
that the release profiles were similar since the physio-chemical characteristics of both 
drugs differ substantially; this proofed to be the case. 

Subsequently, this tablet core was coated with different thicknesses of the ColoPulse 
coating. The release profile of these coated tablets were investigated in a gastrointestinal 
simulation system (GISS), which simulates the gastrointestinal transit from stomach to 
colon. These experiments showed that the targeted site and release profile was dependent 
on the coating thickness: a thinner coating corresponded to earlier release in the simulated 
gut, whereas a thicker coating corresponded to release in the distal simulated gut. 

In view of ileo-colonic targeting and complete drug release from the tablet, the 
desired coating thickness of the tablet was chosen. An accelerated stability study (6 
months) showed that the formulation was stable during storage.

Finally, the release profile of the ColoPulse-coated combination tablet was compared 
to a commercially available mesalazine (Mezavant) and budesonide (Cortiment) tablet 
that also intend to treat the ileo-colonic region in IBD. The experiments in the GISS 
showed that Cortiment was not optimally suited for the treatment of ileo-colonic IBD 
since the budesonide release was slow and incomplete. 
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We conclude that our novel combination tablet is an interesting treatment option for 
ileo-colonic IBD patients that do not respond to treatment with either mesalazine or 
budesonide alone. We hypothesize that a combination of the two topically active drugs 
is a potent yet relatively mild (safe) treatment option in IBD.

Chapter 3 investigated all the commercially available oral budesonide formulations 
intended for the treatment of IBD. The examination of the technical product data and 
published clinical data showed that none is optimally suited for the treatment of ileo-
colonic IBD. This chapter discusses the target product profile and requirements for a 
budesonide tablet that is optimally suited for the treatment of an entire ileo-colonic 
region in IBD. Subsequently, we aimed to develop tablets containing 3 mg or 9 mg 
budesonide that complied with the set requirements. 

First, we developed the tablet cores that contained either 3 mg or 9 mg budesonide. 
These doses were chosen based on international guidelines for the treatment of IBD. 
We showed that the release profile from the tablet core could be modified by utilizing 
different tablet core excipients. After the desired release profile from the tablet core was 
realized, the tablet core was coated with the ColoPulse coating and tested in the GISS. 
This experiment showed that the tablets were targeted to the simulated ileum and that 
the budesonide was released in a sustained manner during the simulated ileo-colonic 
transit. An accelerated stability study (6 months) showed that the ColoPulse-coated 
tablets were stable. 

Finally, we compared the release profile of the ColoPulse-coated tablets with the 
release profiles of the commercially available budesonide formulations in the GISS. This 
experiment corroborated the technical product data and the published clinical data of 
the commercially available tablets, which showed that none is optimally suited for the 
treatment of ileo-colonic IBD. 

We conclude that our novel ColoPulse-coated budesonide tablets are interesting 
treatment options for ileo-colonic IBD, more so than the currently available budesonide 
formulations. 

Chapter 4 is an elaborate literature review in the medical library PubMed. The main 
objective of this literature review was to investigate the available published data on the 
efficacy or feasibility of localized tumor necrosis factor-alfa (TNF-α) inhibition in IBD. 
TNF-α is a proinflammatory mediator and increased levels are observed in the gut tissues 
of IBD patients. These increased levels result in tissue damage and chronic inflammation. 
Several drugs inhibit TNF-α, of which infliximab is a potent inhibitor of TNF-α (Chapter 5). 

The published animal studies predominantly described experimental therapies, such 
as small interfering RNA (siRNA), microRNA (miRNA), and antisense oligonucleotides. 
The available published clinical studies predominantly described small pilot studies 
or case reports in which anti-TNF-α therapy was administered by local injections in 
the inflammation sites of the gut. There were also clinical studies that investigated the 
efficacy and safety of new oral drugs, which intended to inhibit TNF-α topically. 
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Taken together, the results of all the studies suggest that localized TNF-α inhibition is a 
feasible and effective approach in the treatment of IBD, though more research is needed 
since all the available data described preliminary and small studies.

Chapter 5.1 describes the development of ileo-colonic-targeted infliximab tablets 
intended for the oral and topical treatment of ileo-colonic IBD. 

Infliximab is a monoclonal antibody (protein) which inhibits TNF-α. Proteins, such 
as food proteins, are digested and degraded in the GIT when they are administered 
orally. Therefore, infliximab is administered intravenously to assure that a therapeutic 
dose of the intact protein reaches the systemic circulation. A disadvantage of this 
route of administration is that the TNF-α is inhibited systemically rather than locally in 
the inflammation sites of the GIT. This may result in serious adverse events that hinder 
therapeutic treatment with infliximab (or other TNF-α inhibitors). 

Interestingly, studies show that the effectiveness of infliximab is related to the tissue 
concentrations in the gut as opposed to infliximab blood levels. This observation is 
consistent with the results of the published studies on localized TNF-α inhibition in the 
gut, which was reviewed in Chapter 4. We therefore hypothesized that topical treatment 
of ileo-colonic IBD with infliximab results in an effective treatment with fewer side effects 
related to systemic exposure. To test this hypothesis, we developed a ColoPulse-coated 
tablet containing 5 mg infliximab (ColoPulse-infliximab).  

Major challenges associated with compounding proteins into tablets is the stability 
of the protein during compounding as well as complete drug release at the targeted 
site. Infliximab was incorporated in a sugar glass matrix to increase the stability during 
compounding as well as storage. Several analyses showed that infliximab remained 
stable during compounding and short-term storage periods at room temperature. 

The experiments in the GISS showed that ColoPulse-infliximab was targeted to 
the simulated ileo-colonic region and that infliximab release from the tablet core was 
complete. Since the environment in the ileum and colon is relatively mild for proteins 
compared to the stomach and small intestine, we hypothesized that the released 
infliximab dose remains stable at te targeted ileo-colonic region in IBD patients. 
However, a clinical study is warranted to investigate this hypothesis (see also chapter 
6). Furthermore, since only the preliminary and short-term stability was investigated in 
this chapter, an extensive and long-term stability study is warranted to ensure that the 
developed formulation is stable during storage.

Chapter 5.2 describes the long-term stability study of the ColoPulse-infliximab 
tablets that were developed in chapter 5.1. The raw infliximab material to produce the 
ColoPulse-infliximab tablets as well as the ColoPulse-infliximab tablets itself were stored 
at room temperature or refrigerated. 

We investigated both storage conditions since both have advantages and 
disadvantages. For instance, protein formulations such as infliximab are generally more 
stable during storage at lower temperatures (refrigerated). However, refrigerated storage 
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conditions are generally more humid due to the water condensation in refrigerators. 
Water penetration into protein formulations may result in alterations in the protein 
structure and therefore the loss of drug potency. This results in a less stable formulation. 

The analyses on t0, t3, t6, t9, and t12 months showed that the raw material to produce 
ColoPulse-infliximab as well as the ColoPulse-infliximab tablets were stable for 6 months 
and 12 months, respectively, at both storage conditions. Therefore, ColoPulse-infliximab 
is a stable oral formulation which has potential to treat ileo-colonic IBD topically.

Chapter 6 describes the clinical study protocol of a pilot study that aims to investigate 
whether orally administered and topically active infliximab is efficacious and safe in the 
treatment of ileo-colonic IBD. 

The drug to be investigated in this clinical study is ColoPulse-infliximab, which was 
developed in chapter 5. The main objectives of this clinical study are to investigate 
whether ColoPulse-infliximab is effective, safe, and well tolerated, and whether infliximab 
is absorbed by the colon into the systemic circulation. 

We will compare the results of this clinical study with earlier published clinical studies 
that investigated the effectiveness and safety of intravenously administered infliximab. 
Based on this comparison, we try to assess whether ColoPulse-infliximab is as effective 
and safe as intravenously administered infliximab.

Chapter 7 describes the general discussion. This chapter summarizes the results 
of this thesis and discusses the strengths, limitations, and the future perspectives. This 
chapter also discusses recommendations for future research.
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Samenvatting

Een goede therapeutische behandeling is patiëntvriendelijk en wordt goed verdragen met 
minimale bijwerkingen voor de patiënt. Een effectieve therapie die patiëntonvriendelijk 
is of veel (ernstige) bijwerkingen heeft, bemoeilijkt de therapeutische behandeling. Dit 
kan leiden tot therapiefalen.

Inflammatoire darmziekten (IBD) omvat onder andere de ziekte van Crohn (CD) en 
colitis ulcerosa (UC). IBD zijn chronische ontstekingsziekten van het maagdarmkanaal. De 
ernst in combinatie met de chronische aard van de ziekte resulteert in een afname van 
de kwaliteit van leven en frequente ziekenhuisopnames. Volledige genezing van IBD 
is momenteel niet mogelijk. De chronische ontstekingen van IBD vereisen levenslange 
ontstekingsremmende geneesmiddelen. Voor sommige patiënten kan een operatie 
uitkomst bieden, maar ook dit geneest de ziekte niet volledig. Het initiële therapeutische doel 
is om klinische remissie te induceren en het daaropvolgende doel is om in klinische remissie 
te blijven. Dit kan worden bereikt door verschillende groepen ontstekingsremmende 
geneesmiddelen die via verschillende toedieningswegen kunnen worden toegediend, 
zoals tabletten, klysma’s, subcutane injecties, of intraveneuze infusies. Voor intraveneuze 
infusies moeten patiënten eerst een ziekenhuis bezoeken omdat de infusen bereid en 
toegediend moeten worden door medisch personeel.

Hoe een bepaald medicijn zijn effect uitoefent, hangt af van verschillende factoren 
zoals de toedieningsweg en het werkingsmechanisme. Een intraveneus toegediend 
geneesmiddel kan bijvoorbeeld een systemisch effect hebben aangezien het wordt 
toegediend in de systemische circulatie. Als een medicijn echter niet goed wordt 
geabsorbeerd en lokaal wordt toegediend, zoals het geval is bij een zetpil of klysma, oefent 
het medicijn zijn effecten voornamelijk lokaal uit. Een voordeel hiervan is dat het effect 
van het geneesmiddel gelokaliseerd blijft waarbij er minimale systemische blootstelling 
plaatsvindt. Deze manier van behandelen wordt topische therapie genoemd.

De ontsteking in IBD is over het algemeen gelokaliseerd in het maagdarmstelsel.  
Daarom is topische therapie met ontstekingsremmende geneesmiddelen vaak de 
gewenste manier van behandelen. Afhankelijk van het ziektetype (UC of CD) en 
de ernst, kan de ontsteking echter aanwezig zijn in het gehele maagdarmstelsel, 
zoals de dunne darm, het ileum en/of het colon. Dit betekent dat voor een effectieve 
topische behandeling het medicijn gericht moet worden op de ontstekingsplaats in het 
maagdarmstelsel. Deze manier van geneesmiddelen richten op een specifieke plek in het 
lichaam wordt drug targeting genoemd. Drug targeting kan op verschillende manieren 
worden verwezenlijkt, zoals het coaten van een tablet met een specifieke coating die 
ervoor zorgt dat de inhoud van de tablet op een specifieke plaats in het maagdarmstelsel 
vrijkomt.

De ColoPulse-coating is een gepatenteerde coatingtechnologie die kan worden 
ingezet om orale toedieningsvormen zoals tabletten en capsules te richten op het ileum 
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en colon, ofwel het ileo-colonische gebied. Een met ColoPulse gecoate tablet wordt 
oraal toegediend. De coating beschermt de inhoud van de tablet tijdens het transport 
door de maag en dunne darm. Wanneer de tablet het ileo-colonische gebied bereikt, 
begint de coating te desintegreren. Dit resulteert in de vrijgifte van de tabletinhoud in dit 
specifieke gebied van het maagdarmstelsel. Als de tablet een medicijn bevat dat topisch 
werkzaam is, wordt de ontsteking lokaal behandeld in plaats van systemisch. Daarbij kan 
de tabletkern worden gemodificeerd opdat het medicijn direct of juist gereguleerd uit 
de tabletkern vrijkomt. Gereguleerde geneesmiddelafgifte resulteert in de behandeling 
van een heel gebied in het maagdarmstelsel (in plaats van één plek) aangezien de tablet 
de geneesmiddeldosis geleidelijk vrijgeeft tijdens het transport door het ileum en colon.

Het doel van dit proefschrift was om nieuwe tabletten te ontwikkelen die topisch 
werkzame geneesmiddelen bevatten die gericht worden op het ileo-colonische gebied 
van IBD-patiënten. Deze benadering is gekozen met als doel het maximaliseren van 
de lokale, ontstekingsremmende effecten, terwijl de systemische effecten die kunnen 
leiden tot bijwerkingen worden geminimaliseerd. 

Hoofdstuk 1 beschrijft de algemene introductie. In dit hoofdstuk wordt 
IBD, de pathogenese en symptomen, en de huidige behandelingsopties besproken. De 
geneesmiddelen die in dit proefschrift nader worden onderzocht, worden 
uitvoerig besproken. Deze geneesmiddelen zijn mesalazine, budesonide en infliximab. Het 
werkingsmechanisme, de farmacokinetiek evenals de werkzaamheid en vaak voorkomende 
bijwerkingen worden beschouwd. Mesalazine en budesonide zijn bekende topisch 
werkzame geneesmiddelen. De topische werkzaamheid en effecten van infliximab is nog 
niet goed onderzocht. Er zijn echter wel verschillende gepubliceerde studies die suggereren 
dat infliximab topisch werkzaam kan zijn in het maagdarmstelsel van IBD-patiënten.

Hoofdstuk 2 beschrijft de ontwikkeling van een combinatietablet die zowel 
mesalazine (1200 mg) als budesonide (9 mg) bevat waarbij de tablet wordt gericht 
tot het ileo-colonische gebied. Eerst wordt het beoogde productprofiel van de 
tablet beschouwd, namelijk een tablet dat een groot deel van het ileo-colonische gebied 
behandelt in plaats van alleen maar één plek. Het doel is om de combinatietablet te 
richten op het ileo-colonische gebied waarna de dosis van beide geneesmiddelen met 
gereguleerde afgifte wordt afgegeven tijdens het transport door het colon.

Eerst werd een tabletkern ontwikkeld die mesalazine op een gereguleerde manier 
afgeeft. Het afgifteprofiel van mesalazine kon worden aangepast (snellere/langzamere 
afgifte) door verschillende tablethulpstoffen te gebruiken. Nadat het gewenste 
afgifteprofiel was verkregen, werd budesonide aan de tabletkern toegevoegd. De 
afgifteprofielen van beide geneesmiddelen werden onderzocht om er zeker van te zijn 
dat deze vergelijkbaar waren aangezien de fysisch-chemische eigenschappen van beide 
geneesmiddelen aanzienlijk verschillen; dit bleek het geval te zijn.

Vervolgens werd deze tabletkern gecoat met verschillende coatdikten van de 
ColoPulse-coating. Het afgifteprofiel van deze gecoate tabletten werd onderzocht 
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in een gastro-intestinaal simulatiesysteem (GISS), dat de gastro-intestinale transport 
van de tablet van maag tot en met colon simuleert. Dit experiment liet zien dat het 
moment van geneesmiddelafgifte alsmede de snelheid hiervan afhankelijk was van de 
coatingdikte: een dunnere coating kwam overeen met geneesmiddelafgifte eerder in 
de gesimuleerde maagdarmstelsel (dunne darm), terwijl een dikkere coatlaag overeen 
kwam met geneesmiddelafgifte later in het gesimuleerde maagdarmstelsel (colon). 

Er werd gekozen voor de tablet met de gewenste coatingdikte die zowel gericht was 
tot het ileo-colonische gebied maar waarbij de geneesmiddelafgifte ook compleet was. 
Een versneld stabiliteitsonderzoek (6 maanden) toonde aan dat de tabletten tijdens 
opslag stabiel bleven.

Tot slot werd het afgifteprofiel van de ColoPulse-combinatietablet vergeleken 
met commercieel verkrijgbare, geregistreerde  mesalazine- (Mezavant) en budesonide-
tabletten (Cortiment) die   ook bedoeld zijn om het ileo-colonische gebied bij IBD te 
behandelen. Uit de experimenten in het GISS bleek dat Cortiment niet optimaal geschikt 
is voor de behandeling van ileo-colonisch IBD aangezien de budesonide-afgifte langzaam 
en onvolledig was. 

We concluderen dat onze nieuwe combinatietablet een interessante 
behandelingsoptie is voor ileo-colonisch IBD-patiënten die niet reageren op een 
behandeling met alleen mesalazine of alleen budesonide. We veronderstellen dat een 
combinatie van de twee topisch werkzame geneesmiddelen een effectieve maar relatief 
milde (veilige) behandelingsoptie is bij IBD.

Hoofdstuk 3  onderzoekt alle geregistreerde orale budesonideformuleringen voor 
de behandeling van IBD. De technische productgegevens van deze formuleringen en ook 
de gepubliceerde klinische onderzoeken worden eerst beschouwd. Deze gegevens laten 
zien dat geen van de geregistreerde producten optimaal geschikt is voor de behandeling 
van ileo-colonisch IBD. Waar een optimaal geschikt product voor de behandeling van 
een heel ileo-colonisch gebied bij IBD wel aan moet voldoen, wordt uiteengezet in een 
productprofiel. Vervolgens wordt getracht deze tabletten die 3 mg of 9 mg budesonide 
bevatten te ontwikkelen.

Eerst werd alleen de tabletkernen ontwikkeld die 3 mg of 9 mg budesonide bevatten. 
Deze doses zijn gekozen op basis van internationale richtlijnen voor de behandeling van 
IBD. Experimenten lieten zien dat het afgifteprofiel van de tabletkern gemodificeerd kon 
worden door gebruik te maken verschillende tablethulpstoffen. Nadat het gewenste 
afgifteprofiel van de tabletkern werd gerealiseerd, werd de tabletkern gecoat met 
de ColoPulse-coating en getest in het GISS. Dit experiment toonde aan dat de tabletten 
gericht waren op het gesimuleerde ileum en dat het budesonide gereguleerd werd 
afgegeven uit de tabletkern. Een versneld stabiliteitsonderzoek (6 maanden) toonde aan 
dat de tabletten stabiel waren gedurende de opslag.

Tot slot werd het afgifteprofiel van de ColoPulse-gecoate tabletten vergeleken 
met de afgifteprofielen van de geregistreerde budesonideformuleringen in het 
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GISS. Dit experiment bevestigde de technische productgegevens en de gegevens van de 
gepubliceerde klinische studies van de geregistreerde producten waaruit blijkt dat geen 
optimaal geschikt is voor de behandeling van ileo-colonisch IBD. 

We concluderen dat onze nieuwe ColoPulse-gecoate budesonidetabletten interes-
sante behandelingsopties zijn voor ileo-colonisch IBD, en op basis van onze beschouwing 
en experimenten beter geschikt zijn dan de huidig beschikbare budesonideproducten.

Hoofdstuk 4 is een uitgebreide literatuurstudie die is uitgevoerd in de digitale, 
medische bibliotheek PubMed. Het hoofddoel van dit literatuuronderzoek was 
om de beschikbare gepubliceerde studies over de effectiviteit en verschillende 
mogelijkheden van gelokaliseerde remming van tumornecrosefactor-alfa (TNF-α) bij IBD 
te onderzoeken. TNF-α is een lichaamseigen signaalmolecuul. Verhoogde concentraties 
hiervan worden geobserveerd in  maagdarmweefsels van IBD-patiënten en deze verhoging 
is geassocieerd met weefselschade en de chronische ontstekingen. Verschillende 
medicijnen remmen TNF-α. Infliximab is bijvoorbeeld een potente remmer van TNF-α is 
(Hoofdstuk 5).

De gepubliceerde dierstudies beschreven voornamelijk experimentele therapieën, 
zoals small interfering RNA (siRNA) , microRNA (miRNA) en antisense oligonucleotiden. De 
beschikbare gepubliceerde klinische onderzoeken beschreven voornamelijk kleine 
pilotstudies of case reports waarin anti-TNF-α-therapie werd toegediend door middel 
van lokale injecties in de ontstekingshaarden van de maagdarmweefsels. Er zijn ook een 
klein aantal klinische studies die nieuwe, oraal toegediende geneesmiddelen hebben 
onderzocht. Deze nieuwere geneesmiddelen werden oraal toegediend maar hadden 
een gelokaliseerde, remmend werking op TNF-α in het maagdarmstel.

Wanneer alle data tezamen wordt beschouwd, suggereren de resultaten van alle 
onderzoeken dat gelokaliseerde TNF-α-remming een effectieve behandeloptie is. Echter, 
meer onderzoek is nodig aangezien alle beschikbare studies kleine en experimentele 
onderzoeken waren.

Hoofdstuk 5.1 beschrijft de ontwikkeling van infliximab-tabletten die gericht worden 
op het ileo-colonische gebied. De tabletten zijn bedoeld voor de orale en topische 
behandeling van ileo-colonisch IBD. 

Infliximab is een monoklonaal antilichaam (eiwit) dat TNF-α remt. Eiwitten, 
zoals voedingseiwitten, worden in het maagdarmstelsel verteerd en afgebroken 
wanneer ze oraal worden ingenomen. Daarom wordt infliximab intraveneus toegediend 
opdat een therapeutische dosis van het intacte eiwit de bloedsomloop bereikt. Een 
nadeel van deze toedieningsweg is dat TNF-α systemisch wordt geremd in plaats 
van lokaal in de ontstekingshaarden van het maagdarmstelsel. Dit kan resulteren in 
ernstige bijwerkingen die een effectieve therapeutische behandeling met infliximab (of 
andere TNF-α-remmers) belemmeren.

Studies tonen echter aan dat de effectiviteit van infliximab correleert met de 
gelokaliseerde weefselconcentraties in de darmen en niet alleen maar met de 
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bloedspiegels van infliximab. Deze observatie is consistent met de studieresultaten van 
gelokaliseerde TNF-α-remming in de darmen die worden beschouwd in Hoofdstuk 4. Wij 
veronderstellen daarom dat topische behandeling van ileo-colonisch IBD met infliximab 
resulteert in een effectieve behandeling met minder bijwerkingen die gerelateerd zijn 
aan systemische blootstelling. Om deze hypothese te testen, ontwikkelden wij een  
tablet die 5 mg infliximab bevat. Deze tablet werd gecoat met de ColoPulse-coating 
(ColoPulse-infliximab). 

Grote uitdagingen die gepaard gaan met het verwerken van eiwitten (infliximab) tot 
tabletten, zijn de stabiliteit van het eiwit gedurende het productieproces alsmede een 
complete geneesmiddelafgifte wanneer de tablet na toediening zijn doelplaats (ileo-
colon) bereikt.  Infliximab werd verwerkt in een suikerglasmatrix voor een verhoogde 
stabiliteit tijdens het productieproces, maar ook voor een verhoogde stabiliteit tijdens 
de opslag. Verschillende analysemethoden toonden aan dat infliximab stabiel bleef 
tijdens het bereidingsproces. Een korte stabiliteitsonderzoek bij kamertemperatuur liet 
zien dat ColoPulse-infliximab stabiel bleef tijdens de opslag.

De experimenten in het GISS toonden aan dat ColoPulse-infliximab gericht was op 
het gesimuleerde ileo-colonische gebied en dat de infliximab-afgifte uit de tabletkern 
volledig was. Aangezien de omgevingsomstandigheden in het ileum en colon relatief 
mild zijn voor eiwitten in vergelijking met de maag en dunne darm, veronderstellen 
wij dat infliximab, dat gericht wordt op het ileo-colonische gebied, stabiel blijft. Een 
klinische studie is echter nodig om deze hypothese te onderzoeken (zie ook hoofdstuk 
6). Daarbij werd alleen de stabiliteit onderzocht voor een korte periode. Derhalve is een 
uitgebreid en langdurig stabiliteitsonderzoek nodig om de lange termijn stabiliteit van 
ColoPulse-infliximab te onderzoeken.

Hoofdstuk 5.2 beschrijft het lange termijn stabiliteitsonderzoek van de ColoPulse-
infliximab-tabletten die ontwikkeld werden in hoofdstuk 5.1. Zowel de infliximabgrondstof 
alsmede de ColoPulse-infliximab-tabletten werden bij kamertemperatuur of gekoeld 
bewaard (koelkast). 

Beide bewaarcondities werden onderzocht aangezien beide condities voor- en 
nadelen hebben. Eiwitten (infliximab) zijn doorgaans stabieler bij gekoelde opslag. 
Echter, gekoelde opslagslagcondities gaan doorgaans gepaard met een vochtig milieu, 
wat onder andere het gevolg is van watercondens in de koelkast. Waterpenetratie in 
eiwitformuleringen kunnen resulteren in veranderingen van het eiwitstructuur en 
daarmee het verlies van de effectiviteit van het geneesmiddel. Dit resulteert in een 
minder stabiele formulering.

De analyses op t0, t3, t6, t9 en t12 maanden toonden aan dat de infliximabgrondstof 
alsmede de ColoPulse-infliximab-tabletten stabiel waren gedurende respectievelijk 
6 maanden en 12 maanden opslag bij kamertemperatuur of gekoelde condities 
(koelkast). Deze resultaten lieten zien dat ColoPulse-infliximab een stabiele en orale 
behandelingsoptie is die de potentie heeft om ileo-colonisch IBD topisch te behandelen.
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Hoofdstuk 6 beschouwt het klinische studieprotocol van een pilotstudie die beoogt te 
onderzoeken of oraal toegediend en topisch werkzaam infliximab effectief en veilig is in 
de behandeling van ileo-colonisch IBD. 

Het geneesmiddel dat in deze klinische studie wordt onderzocht, is het ColoPulse-
infliximab dat ontwikkeld werd in hoofdstuk 5. De belangrijkste doelstellingen van deze 
klinische studie zijn om te onderzoeken of ColoPulse-infliximab effectief, veilig en goed 
verdragen wordt, en of infliximab wordt geabsorbeerd door het colon. Dit laatste zou 
betekenen dat zelfs met orale therapie er systemische blootstelling plaatsvindt. 

Beoogd wordt om de resultaten van onze pilotstudie te vergelijken met eerder 
gepubliceerde klinische studies die de effectiviteit en veiligheid van intraveneus 
toegediend infliximab hebben onderzocht. Op basis van deze vergelijking 
proberen we te onderzoeken of ColoPulse-infliximab net zo effectief en veilig is als 
intraveneus toegediend infliximab.

Hoofdstuk 7 bevat de algemene discussie. Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van 
de onderzoeksresultaten van dit proefschrift en beschouwt de sterktes, beperkingen, 
en de toekomstperspectieven. In dit hoofdstuk worden ook aanbevelingen gedaan voor 
toekomstig onderzoek.
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Dankwoord

Ik ben begonnen met mijn promotieonderzoek in augustus 2013 toen ik net begon met 
de Farmaciemaster. Na mijn Farmaciemaster ben ik direct begonnen met de opleiding tot 
ziekenhuisapotheker. Omdat ik mijn promotieonderzoek altijd heb gecombineerd met 
de Farmaciestudie en mijn opleiding tot ziekenhuisapotheker, zijn deze twee opleidingen 
voor mijn gevoel verweven met mijn promotieonderzoek. Dit dankwoord richt zich 
daarom niet alleen tot de betrokkenen tijdens mijn promotieonderzoek, maar ook tot 
de mensen die ik enorm dankbaar ben tijdens mijn zevenjarig traject. Ik zal beginnen bij 
het begin.

Beste Prof. Dr. H.J. Haisma, Beste Hidde. Ik vermoed dat jij niet hebt onthouden 
wie ik ben, maar ik heb ons gesprek in 2012 zeker onthouden. Ik ben even kwijt welke 
functie jij indertijd naast hoogleraar bekleedde met betrekking tot studiebegeleiding 
van Farmaciestudenten. Ik mailde jou als bachelorstudent Farmacie en vroeg of ik 
promotieonderzoek kon combineren met de studie Farmacie. Kort daarop liet jij een 
afspraak inplannen en nam jij mijn verzoek serieus. Ik liet blijken dat ik geïnteresseerd 
was in de ziekenhuisfarmacie en jij raadde mij aan het hoofd van de ziekenhuisapotheek 
van het UMCG te vragen naar de mogelijkheden. Immers, zo sloeg ik twee vliegen in één 
klap: promotieonderzoek verrichten en ervaring opdoen in de ziekenhuisapotheek. Ik 
ben jou enorm dankbaar dat jij indertijd mij als student zo serieus hebt genomen. Ook 
voor het advies om het hoofd van de ziekenhuisapotheek van het UMCG te benaderen. 
Ik realiseer mij nu, zeven jaar later en na het behalen van mijn PhD en registratie tot 
ziekenhuisapotheker, hoe waardevol jouw advies is geweest. Jouw advies was de eerste 
stap in mijn zevenjarig traject. Ik ben jou hier ontzettend dankbaar voor.

Hooggeleerde heer professor doctor J.G.W. Kosterink, Beste Jos. Ik heb mijn tijd 
 genomen om de juiste woorden te vinden voor mijn dankwoord, maar nog steeds 
schieten woorden tekort om mijn dankbaarheid op papier te zetten. Ik mailde jou als 
bachelor student om mijn interesse voor de ziekenhuisfarmacie en een promotieonder-
zoek kenbaar te maken. Kort daarop reageerde jij en regelde jij een afspraak voor mij. 
Nu ik uit eerste hand meekrijg hoe bomvol jouw agenda is en hoe druk jij bent, realiseer 
ik mij temeer hoe bijzonder dankbaar ik ben voor het feit dat jij zo snel en serieus op 
mijn verzoek reageerde. Eigenlijk was mijn promotieonderzoek na onze eerste afspraak 
al geregeld. Ik mocht zelf kiezen in welk gebied ik onderzoek ging verrichten door aan te 
geven waar mijn interesses lagen, en dan zou jij het in gang zetten.  

Het faciliteren en creëren van kansen was niet iets eenmaligs. Verre van. In 2015 
begon ik na een pittige sollicitatieronde aan mijn opleiding tot ziekenhuisapotheker. Ik 
ben jou ook buitengewoon dankbaar voor het feit dat ik mede door jou heb mogen 
solliciteren op een opleidingsplek. Ik kan mij nog heugen dat ik van jou, voordat mijn 
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promotieonderzoek begon, als onderdeel van het curriculum een rondleiding kreeg in 
de ziekenhuisapotheek van het UMCG. Als studentje was ik enorm geïmponeerd door de 
schaal en werkzaamheden binnen de ziekenhuisapotheek, niet wetende dat enige jaren 
later ik in diezelfde ziekenhuisapotheek, met jou als mijn opleider, zou gaan werken.

Ook tijdens de opleiding tot ziekenhuisapotheker stond de opleideling centraal. 
Het behalen van leerdoelen was belangrijk, maar zelfontplooiing en mijn interesses 
stonden centraal. Ik ben jou enorm dankbaar voor wat jij voor mij hebt gefaciliteerd. Ik 
kreeg tijd om tijdens mijn opleiding aan mijn promotieonderzoek te werken. Ook veel 
vrijheid om mijn opleiding vorm te geven met facetten van de ziekenhuisfarmacie die mij 
interesseren. Het ging zelfs zover dat wij mijn differentiatie volledig hebben herschreven 
op mijn verzoek omdat ik graag in 2019 klaar wilde zijn met de opleiding opdat ik kon 
werken als ziekenhuisapotheker in het Martini Ziekenhuis. Toen ik met dit verzoek kwam, 
reageerde jij met dat ik moest doen wat goed voelt voor mij en dat een differentiatie 
herschrijven “wel een bijzondere kunstgreep is, maar niet onmogelijk”. Ik heb eigenlijk 
nooit een “nee” als antwoord van jou gekregen, hoe frappant en bijzonder mijn 
verzoeken of vragen ook zijn geweest. Ik realiseer mij goed dat dit niet vanzelfsprekend 
is als opleideling en promovendus. Mijn vragen en ideeën varieerden van hoogleraar 
willen worden, de opleiding tot epidemioloog willen volgen, tot vele andere bijzondere 
verzoeken (als junior opleideling). Jij nam ze altijd serieus en ik denk dat ik mede hierdoor 
meer in mijzelf ben gaan geloven. Dat in principe alles mogelijk is.

Jij leerde mij kennen als een gemotiveerde, maar bijna obsessieve student. Nu ikzelf 
zeer gemotiveerde, bijna obsessieve studenten begeleid, zie ik in dat dit niet altijd even 
makkelijk is. Soms is ietsjes minder beter dan áltijd vol gas. Ik denk daardoor ook terug 
aan onze gesprekken en evaluatiemomenten wanneer ik deze studenten probeer in te 
laten zien dat het soms goed is geduldiger te zijn, maar vooral ook te genieten van het 
proces en je niet alleen maar te richten op het doel. Iets dat ik heb geleerd van jou, maar 
nu ook probeer over te dragen. Ik ben jou hier ook dankbaar voor.

Ik heb jou door de jaren heen gezien in de rol van academisch docent tijdens colleges, 
promotor tijdens mijn onderzoek, opleider tijdens mijn opleiding en uiteindelijk als 
collega ziekenhuisapotheker. Maar ik heb jou tijdens dit traject met name gezien als 
mijn mentor. Ik heb veel van jou geleerd op professioneel, maar ook persoonlijk vlak. 
Jij hebt mij niet alleen de inhoudelijk en technische kant van de ziekenhuisfarmacie en 
het doen van onderzoek geleerd, maar ook de menselijke kant. Ik ben mij bewust van 
mijn motivatie en discipline, maar ik ben ervan overtuigd dat ik het dankwoord van dit 
proefschrift schrijf, in de functie die ik nu bekleed, met de kennis en ervaring die ik tijdens 
de laatste zeven jaren heb opgedaan, omdat jij mij een eerste en daarna vele andere 
kansen hebt gegeven. Mijn dankbaarheid hiervoor is groot. Bedankt.
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Hooggeleerde heer professor doctor H.W. Frijlink, Beste Erik. Ook nu schieten woorden 
tekort om mijn dankbaarheid voor alles wat jij voor mij hebt gedaan onder woorden te 
brengen. Nog voordat mijn promotieonderzoek begon, volgde ik als bachelorstudent 
colleges van jou. Jouw energieke en directe manier van doceren en communiceren 
ervoer ik indertijd, en nu nog steeds, als zeer verfrissend. Jij zegt wat je denkt met een 
expressieve stijl. Al gauw veranderde voor mij, en ook mijn medestudenten, het beeld 
van hoe hoogleraren kunnen zijn. Colleges van jou voelden aan alsof een vriend een 
goed verhaal vertelde met ook af en toe een grap die alleen getapt kan worden onder 
intimi. In die tijd, en ik denk nu nog steeds, was jij een inspiratiebron voor vele studenten 
omdat jij door het uitoefenen van farmaceutische technologie – iets waar apothekers in 
uit kunnen blinken – zeer veel successen hebt geboekt. 

Na ons overleg met Jos, begon ik in augustus 2013 met mijn masterproject op FTB. 
Dit onderzoek kon als onderdeel van mijn promotieonderzoek fungeren. Ik moet eerlijk 
bekennen dat ik in het begin, toen ik hoorde dat ik op FTB mijn experimenten kon doen, 
ietwat teleurgesteld was. Ik wilde immers in de ziekenhuisapotheek werken. Maar wat zat 
ik er enorm naast. Ik lieg niet wanneer ik zeg dat mijn tijd op FTB de beste tijd van mijn 
studententijd was. Ik voelde mij er snel thuis en dat gevoel is nooit weggegaan. Ten tijde 
van mijn opleiding, maar ook nu nog steeds, voelt het als thuis komen als ik de afdeling 
weer betreed. Dit komt deels door de mooie herinneringen die ik als student heb ervaren, 
maar met name door de collega’s. Er heerst altijd een fijne en vriendelijke werksfeer en 
de collega’s zijn laagdrempelig te bereiken. Niet alleen mooie resultaten staan centraal, 
maar juist het plezier hebben in wat je doet en het samen gezellig hebben. Ik ben ervan 
overtuigd dat dit het resultaat is van jouw manier van leidinggeven aan de vakgroep. 

Het werken op FTB heeft het fundament gelegd voor mijn interesse in formuleren, 
geneesmiddelenbereiding en farmaceutische analyse. Niet alleen door de experimenten 
en het doen van onderzoek, maar juist door jouw inzichten, kennis en begeleiding. In die 
tijd was jij mijn directe begeleider, daar waar het gangbaarder is dat een promovendus 
of postdoc de directe begeleiding van een bachelorstudent verzorgt. Ik heb hier veel aan 
gehad want ik kon altijd, zonder uitzondering, bij jou naar binnenlopen voor overleg. Ik 
realiseer mij goed dat dit niet op alle vakgroepen zo gaat. Daar waar een promovendus 
of een postdoc vast en zeker wel eens een vraag beantwoordt met “weet ik niet”, had 
jij altijd antwoorden en inzichten die mij als student op een andere manier naar het 
onderzoek deed kijken. Het onderzoek is in mijn optiek zo voorspoedig gegaan omdat ik 
juist in het begin jouw adviezen kreeg en hierdoor zelf bepaalde inzichten ontwikkelde. 
Inzichten die je niet krijgt van een promovendus of postdoc. Eén inzicht waar ik toen, en 
nu nog steeds, enorm veel aan heb gehad, is dat je altijd pragmatisch en met een doel 
naar vraagstukken moet kijken. Als apothekers, en vooral in een GMP-omgeving, kan je 
je snel verliezen in details en getallen. 

Ik herinner mij nog goed dat wij met GMP-apothekers (inclusief mijzelf) het hadden 
over de schoonmaakvalidatie die komt kijken bij de productie van infliximabtabletten. 
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Aangezien infliximab een eiwit is, zou de schoonmaakvalidatie nog wel eens lastig 
kunnen worden. De GMP-apothekers, inclusief mijzelf, hadden het over verschillende 
oplosmiddelen, extractiemiddelen, detectiegrenzen, ELISA’s, SEC-analyses en 
verschillende monsternamemethodes. Maar jij? Jij opperde direct binnen 1 minuut een 
oplossing: gewoon kokend water door de apparatuur heen mieteren en dan een analyse 
doen op eiwitgehalte. De GMP-apothekers, en toegevend ik ook destijds, vonden dit 
maar een gek idee. Het werd afgedaan als een vreemd idee van iemand die niet GMP-
minded is. Maar naarmate ik er langer over nadacht, hoe eleganter ik het idee vond. 
Lekker pragmatisch en effectief. Het eiwit denatureert, slaat neer, je maakt de apparatuur 
nog eens goed schoon met een sopje, desinfecteert, test op eiwitgehalte en als je niks 
terugvindt, kun je aannemen dat je schoonmaak effectief is geweest. Vast en zeker lezen 
enige GMP-apothekers dit tenenkrommend. Maar een uitgebreidere aanpak met een 
nauwkeurigheid van tien getallen achter de komma zou 6-12 maanden in beslag nemen, 
terwijl jouw aanpak morgen al klaar is. Je kan je afvragen wat beter is. Jij zit boordevol 
met dit soort effectieve en pragmatische oplossingen op complexe vraagstukken. In 
mijn optiek zijn deze inzichten van jou juist de reden waarom het onderzoek op FTB zo 
vruchtbaar en succesvol is. Deze kennis en inzichten helpen mij in mijn functie in een 
GMP-omgeving om geaard te blijven en mij niet te verliezen in tien getallen achter de 
komma. Ik heb hier vandaag de dag nog steeds veel aan en ik ben jou hier dankbaar voor.

Ik wil jou niet alleen bedanken voor jouw begeleiding, inzichten, kennis en de fijne 
gesprekken. Ik wil jou vooral bedanken voor alle vrijheid die jij mij hebt gegeven om mijn 
onderzoek te doen. Ik mocht alles doen wat ik voorstelde, ongeacht het budget. Hier 
heb ik enorm veel van geleerd. Ik weet nog goed toen wij met terugwerkende kracht 
de rekening van mijn infliximabavontuur gepresenteerd kregen: enkele tienduizenden 
euro’s aan infliximab. Ik baalde enorm en vertelde jou het bedrag. Jij antwoordde 
met: nou en, onderzoek doen kost geld; laat die rekening maar komen. Dit voorbeeld 
typeert jouw manier van promovendi begeleiden, wat niet altijd de norm is binnen een 
universiteit. 

In het bijzonder wil ik jou bedanken voor de steun ten tijde van dat ik zo graag in 
opleiding wilde in het UMCG. Bij onderzoeksoverleggen, waar Jos ook bijzat, kaartte jij 
meermaals en structureel aan dat jij in mij geloofde en mij een goede kandidaat vond 
voor de opleiding. Ik ben ervan overtuigd dat deze openlijke steun en vertrouwen 
significant (P<0,001) hebben bijgedragen aan het krijgen van een opleidingsplek. Ik ben 
jou dankbaar voor wat jij allemaal voor mij hebt gedaan. Mijn dankbaarheid is groot. 
Bedankt.

Hooggeleerde heer professor doctor G. Dijkstra, Beste Gerard. Ik ben  dankbaar voor 
jou als onderdeel van ons onderzoeksteam. Door jou ben ik anders naar mijn eigen 
onderzoek en de gastro-enterologie gaan kijken. Tijdens mijn opleiding liep ik een dag 
met jou mee tijdens patiëntbezoeken en endoscopieën. Ik kon het niet helpen om te 
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denken dat ik nu met dé expert op het gebied van IBD meeliep om te observeren hoe 
een hoogleraar zijn patiënten behandelt. Deze gedachte werd twee keer in één dagdeel 
bevestigd toen twee patiënten afzonderlijk van elkaar vertelden dat de huisarts ze had 
doorverwezen. Niet naar het UMCG, niet naar de afdeling MDL, maar specifiek naar jou. 
Het bleef echter niet louter bij observeren. Jij betrok mij bij de patiëntgesprekken en 
wij zochten samen enige geneesmiddelvragen op die de patiënten ter plekke stelden. 
Niet alleen genoot ik van deze ervaring en interactie, maar hierdoor leefde mijn eigen 
onderzoek meer. Ik werd direct en persoonlijk blootgesteld aan de symptomen van IBD. 
De nadelen voor de patiënt die hiermee gepaard gaan en het verdriet en de wanhoop die 
sommige patiënten ervaren. Jouw streven om te begrijpen waar deze klachten vandaan 
komen door het onderzoek dat jij verricht, alsmede het streven om de symptomen te 
behandelen waarbij de patiënt centraal staat, is bewonderingswaardig en inspirerend.  

 Tijdens de endoscopieën vertelde jij mij dat gastro-enterologie, in het bijzonder IBD, 
juist zo interessant is omdat het aangedane orgaan direct geobserveerd kan worden. Mijn 
eigen onderzoek betrof voornamelijk in vitro experimenten gericht op het optimaliseren 
van geneesmiddelafgifte, maar door mijn klinische stage die ik met jou liep, bekeek ik 
mijn eigen onderzoek vanuit een ander perspectief. Het betrof ineens niet meer louter 
formuleren op Erik’s vakgroep, maar het streven om therapieën te optimaliseren voor 
patiëntengroepen die inadequaat behandeld worden met de huidige behandelopties. 
Ondanks dat sommige patiënten tijdens de bezoeken ernstige klachten hadden en 
het soms even niet zagen zitten, wist jij ze gerust te stellen met jouw levendigheid en 
optimisme.

Jouw optimisme is in mijn ogen essentieel geweest tijdens mijn promotieonderzoek. 
Het zat soms niet mee, met name tijdens het infliximabproject. Dit project heeft niet 
alleen immens veel tijd gekost, maar ook geld. Het feit dat jij, de clinicus, zo enorm 
enthousiast was over de formulering heeft er in mijn optiek ook voor gezorgd dat Erik, 
Jos en ik er volledig in gingen geloven. Jij wist met jouw optimisme mij te motiveren op 
momenten dat ik dacht dat het project niet haalbaar was. Als een door de wol geverfde 
MDL-arts zo enthousiast is en volledig gelooft in een concept waarmee je bezig bent, dan 
loop je wel een tandje harder; ook in momenten dat het tegenzit. Ik denk dat dit ons team 
zo waardevol maakt. Wij beschikken over de expertise vanuit de ziekenhuisfarmacie, 
farmaceutische technologie en de gastro-enterologie die samen concepten bedenken, 
formuleren en klinisch willen onderzoeken. Ik hoop dat wij binnenkort één van onze 
preparaten klinisch kunnen onderzoeken en onze hypotheses kunnen testen. Bedankt 
voor jouw inspirerende en motiverende gesprekken, kennis en begeleiding tijdens mijn 
promotieonderzoek. Mijn dankbaarheid is groot. Bedankt.

Beste A.C. Eissens, Beste Anko. De man van wie ik het allemaal heb geleerd. Ik begon 
in augustus 2013 met mijn masterproject op FTB. Onervaren dat ik was, had ik geen 
idee waar ik moest beginnen. Alle beschikbare technieken, apparaten en grondstoffen 
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waren overweldigend. Ik ben enorm dankbaar dat jij in die periode één van mijn directe 
begeleiders was. Jij wist van alle beschikbare technieken, inclusief de technieken 
die ik niet hoefde te gebruiken, te vertellen hoe ze werkten, wat ze deden en hoe je 
ze kan gebruiken om specifieke vraagstukken te onderzoeken. Jouw kennis reikte ook 
zo ver, dat jij dit wist te vertellen van nagenoeg alle excipiënten die beschikbaar zijn 
op FTB; en dat zijn er veel. Ik heb jouw directe en praktische begeleiding als erg fijn 
en leerzaam ervaren. Ik kon op elk willekeurig moment van de dag bij jou binnenlopen 
voor theoretische, maar ook praktische vragen. Jij had altijd, zonder uitzonderingen, 
oplossingen. Hierdoor liep mijn onderzoek voorspoedig. Dit werd bekroond met een 
mooie publicatie waarvan wij beide auteurs zijn. Ook na mijn studie en ten tijde van 
mijn opleiding tot ziekenhuisapotheker, en eigenlijk nu nog steeds, kan ik altijd bij jou 
terecht. Ik ben jou hier ontzettend dankbaar voor. Bedankt voor jouw begeleiding, 
kennis, inzichten en praktische hulp tijdens mijn promotieonderzoek. 

Beste opleidingsteam van het UMCG en alle medewerkers van de afdeling Klinische 
Farmacie en Farmacologie, Beste Dr. A. Veringa, Drs. B. Molmans, Prof. Dr. D.J. Touw, 
Dr. D.P. Allersma, Drs. G.G. Olsder, Dr. H.H. Boersma, Prof. Dr. J.W.C. Alffenaar, Prof. Dr. 
M.N. Lub-de Hooge, Dr. J.M. Maurer, Dr. M.G.G. Sturkenboom, Dr. M.S. Bolhuis, Drs. 
P.V. Nannan Panday, Drs. T. Keizer en Dr. W. Bult, Beste Anet, Barbara, Daan, Derk, Gea, 
Hendrikus, Jan-Willem, Marjolijn, Marina, Marieke, Mathieu, Prashant, Trea en Wouter. 
Ik wil jullie bedanken voor de leerzame periode die ik tijdens mijn opleiding heb gehad. 
Ik begon als een groentje zonder enige (klinische) werkervaring in één van de grootste 
ziekenhuizen van Nederland. De zorg is specialistisch en de casuïstiek complex. Ondanks 
dit heb ik door jullie betrokkenheid, kennis en manier van opleiden, mij altijd veilig gevoeld 
in deze opleidingsomgeving. Ik heb veel geleerd op academisch gebied. De specialistische 
farmacotherapie en complexe casuïstiek waren daar vrijwel altijd de regel. Pas na het 
ervaren van andere klinische omgevingen, realiseer ik mij nu nog meer hoe bijzonder dit is 
en dat ik dat allemaal, van jullie, heb mogen leren. Deze bagage is ontzettend waardevol. 
Het heeft mij geleerd om creatief te zijn, out of the box te denken en gebruik te maken 
van mijn eigen inzichten en kennis in gevallen waarbij de antwoorden niet op te zoeken 
zijn in naslagwerken. Je moet soms toch wat. Dan vaar je op je eigen inzichten, gesterkt 
door relevante informatie uit verschillende bronnen. Ik ben jullie dankbaar voor de kennis, 
creativiteit en zelfverzekerdheid die mij helpen om complexe vraagstukken aan te vliegen.

Wellicht heb ik nog wel meer geleerd op persoonlijk gebied. Terugkijkend begon ik 
gesloten en introvert aan de opleiding. Ik wist niet zo goed wat ik moest verwachten 
en ik was geïmponeerd door de omvang en werkzaamheden in het UMCG. Mede door 
jullie feedback en evaluatiemomenten heb ik van jullie handvaten gekregen om mij 
persoonlijk te ontplooien. Ik merk dat ik daardoor meer open, ontspannen en mijzelf ben 
geworden. Ik vind dit waardevol en ben jullie hier dankbaar voor. 
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Van het opleidingsteam wil ik in het bijzonder Prof. Dr. M.N. Lub-de Hooge, Prof. Dr. 
D.J. Touw, Dr. D.P. Allersma en Dr. J.M. Maurer bedanken.

Beste Marjolijn. Ik ben dankbaar voor jou als mijn medeopleider. Jij hebt samen met 
Jos veel voor mij gefaciliteerd. Tevens heb ik veel van jou mogen leren. Ik ben jou hier 
dankbaar voor. Bedankt voor alles.

Beste Daan. Het lab van het UMCG staat in heel Nederland hoog aangeschreven. Niet 
alleen heeft het UMCG zeer exotische analysemethoden paraat staan, maar ook de 
kennis in huis om de resultaten te interpreteren. Ik heb nog niet meegemaakt dat een 
ziekenhuisapotheker zoveel kennis op decimalen nauwkeurig paraat heeft en tevens de 
historie van die kennis tot in detail weet. Tijdens mijn opleiding heb ik jou veel vragen 
gesteld. Jij antwoordde niet alleen met een nauwkeurigheid van twee decimalen achter 
de komma, maar voegde er vaak ook aan toe in welk jaar die studie was uitgevoerd. Dit 
heeft mij tijdens mijn opleiding geïnspireerd om zoveel mogelijk kennis te absorberen. 
Maar tegelijkertijd ben jij de bescheidenheid zelve. Tijdens dagdiensten vroeg jij soms 
nota bene aan mij of ik mij kon vinden in jouw afhandelingen. Alsof ik in jaar 1 van mijn 
opleiding nog een relevante toevoeging had. Ik heb die houding altijd als erg fijn ervaren. 
Immers, twee paar ogen zien altijd meer dan één paar. Ik heb hierdoor het gevoel gehad 
dat wij de casuïstiek altijd samen deden. Ik wil jou hiervoor bedanken. Tot slot wil ik 
jou ook bedanken voor de SEC-kolommen en ELISA-kits die ik voor mijn onderzoek op 
het budget van het lab heb mogen aanschaffen. Zonder deze middelen kon ik mijn 
onderzoek niet afmaken. Hierdoor en ook door jouw farmaceutisch analytische blik 
op het geschreven manuscript, hebben wij samen een mooie publicatie verwezenlijkt. 
Bedankt voor alles.

Beste Derk. Ik wil jou bedanken voor jouw begeleiding en kennisoverdracht tijdens mijn 
opleiding. Ik heb de samenwerking en supervisie erg fijn gevonden. Ik heb mede door 
jouw manier van opleiden en de kennisoverdracht van de geneesmiddelenbereidingen, 
gekozen om zelf ook ziekenhuisapotheker geneesmiddelenbereidingen te worden. 
Mijn persoonlijke ervaring is dat geneesmiddelenbereidingen niet altijd even populair 
is onder de opleidelingen. Eerlijk toegegeven, ik deelde initieel diezelfde mening. 
Maar door mijn periode bij Bereidingen onder begeleiding van jou en Marina ben ik 
hier anders naar gaan kijken. Ondanks het feit dat ik zelf nog maar iets langer dan een 
jaartje ziekenhuisapotheker ben, probeer ik de opleidelingen, net zoals jij deed, ook te 
enthousiasmeren voor het vak. Het helpt om de achtergrond en de context uit te leggen 
en ze te betrekken bij interessante casuïstiek. Het is meer dan alleen parafen controleren. 
Dat gedachtegoed heb ik van jou geleerd. Ik wil jou hiervoor bedanken. Ook wil ik jou 
bedanken voor het feit dat ik na mijn opleiding nog steeds bij jou terechtkan voor vragen, 
ondanks dat ik niet meer werkzaam ben in het UMCG. Bedankt.
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Beste Marina. Eigenlijk ben jij voor mij de doorslaggevende factor geweest om te 
solliciteren op een opleidingsplek in het UMCG. Ik begon mijn Stage P in het UMCG 
onder jouw begeleiding in 2014. Bij Galenisch kon ik al mijn creativiteit kwijt door te 
onderzoeken wat bij mij opkwam. Ik leerde hier onder jouw supervisie voor het eerst 
onder GMP werken. Dat was toch wel anders dan bij Erik Frijlink op het lab, maar niet 
minder leuk. Al mijn wilde theorieën en ideeën mocht ik van jou onderzoeken. Ik heb 
die begeleiding en vrijheid als erg fijn ervaren. Ik waardeer het ook dat ik jou toen mocht 
bevragen over hoe het is om ziekenhuisapotheker te zijn, wat de werkzaamheden zijn, 
maar ook om tips te vragen die kunnen helpen met het krijgen van een opleidingsplek. 
Dit heeft mij mede geïnspireerd dit specialisme te volgen. Ik herinner mij nog dat ik 
vroeg of het gangbaar is om in opleiding te komen wanneer je vers uit de collegebanken 
komt zonder enige klinische ervaring. Jij antwoordde met dat het niet gangbaar is, 
maar dat ik het gewoon moest proberen. Toen kwamen er drie opleidingsplekken vrij 
in het UMCG. Jij stuurde mij persoonlijk die vacature door. Dat was voor mij voor het 
eerst dat ik geloofde dat ik het gewoon moest proberen. Als een ziekenhuisapotheker 
die mij begeleidt erin gelooft, wellicht heeft het dan wel een kans van slagen. Ik wil jou 
daarvoor bedanken. Ik had die aanmoediging en dat zetje net nodig. Ik weet namelijk 
niet of ik had gesolliciteerd wanneer jij mij die vacature niet had doorgestuurd. Dat was 
voor mij een waardevol moment. Daarnaast geldt ook voor jou dat mede door mijn 
periode bij Bereidingen en de supervisie van jou en Derk, ik nu zelf ziekenhuisapotheker 
geneesmiddelenbereidingen ben. Ik wil jou bedanken voor de initiële aanmoediging, 
jouw supervisie en kennisoverdracht, maar ook voor alle antwoorden op mijn ColoPulse-
vraagstukken. Hier heb ik veel aan gehad tijdens mijn promotieonderzoek. Bedankt. 

Beste P. Koopmans, Beste Pauline. Ik wil jou bedanken voor jouw tijd, moeite en 
analytische expertise aan het begin van mijn infliximabproject. Ik heb veel gehad 
aan de analyses die jij voor mij hebt uitgevoerd. Jij moest deze analyses tussen de 
routinewerkzaamheden doen. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik bij jou terechtkon 
met mijn vragen en verzoeken. Soms kwam ik met meer dan dertig samples waarvan de 
run-tijd per sample 30 minuten was. Soms verliep een run niet lekker. Jij stond altijd klaar 
om deze analyses uit te voeren, en als het nodig was, een heranalyse uit  te voeren. Ik heb 
dit ontzettend gewaardeerd. Verder wil ik jou bedanken voor de SEC-kolommen die ik 
van jou heb gekregen. Door jouw initiële analyses, kennisoverdracht en SEC-kolommen, 
kon ikzelf de analyses uitvoeren. Dit werd beloond met een mooie publicatie waarvan 
wij beide auteurs zijn. Bedankt voor alles.

Beste Drs. I. Brinkman, Heeeeeeeeeey hoooiii. Is dit dé Ithamar, a.k.a. The Royal  
Brinkman, a.k.a. The Cyclomon? Ongelooflijk dit. Wauw. Hoe is het nu echt met je? Ik wil jou 
bedanken voor jouw fijne begeleiding tijdens mijn opleiding in het Martini Ziekenhuis, 
maar ook de fijne en plezierige samenwerking als collega ziekenhuisapotheker. Ik vind 
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jouw manier van aanpak, directheid, maar ook openheid en empathie zeer verfrissend. 
Ik heb hier veel van geleerd. Daarnaast wil ik jou bedanken voor alle goede en eerlijke 
gesprekken. Ik heb het gevoel dat ik tijdens de opleiding, maar ook als ziekenhuisapotheker 
altijd bij jou terechtkan; op werk, maar ook daarbuiten. Met goede en mooie momenten, 
maar ook met dingen die mij dwarszitten. De periode dat wij samen op één kantoor 
zaten, is voor mij de mooiste en gezelligste periode in het Martini Ziekenhuis geweest. 
Jij en Harmen zijn twee van de redenen waarom ik met plezier naar werk ga. Bedankt 
voor alles.

Beste Dr. M. Luinstra, Beste Marianne. Ik weet niet of je het nog weet? Ik liep in 2014 
als student rond op Erik Frijlink’s afdeling. Ik deed daar mijn onderzoek en jij ook. Jij was 
toen nog in opleiding tot ziekenhuisapotheker in het Martini Ziekenhuis, maar verrichtte 
ook jouw promotieonderzoek op die afdeling. Ondanks dat jij mij niet kende, was jij erg 
ontvankelijk voor mijn vragen en nodigde mij zelfs uit om een keer te komen kijken in de 
ziekenhuisapotheek van het Martini Ziekenhuis. Ik heb die openheid en gastvrijheid erg 
gewaardeerd. Dit soort gesprekken en momenten inspireerde mij om ook het specialisme 
te volgen. Een paar jaar later liep ik mijn differentiatie geneesmiddelenbereidingen 
in het Martini Ziekenhuis, mede onder jouw supervisie. Toen kwam er een vacature 
geneesmiddelenbereidingen vrij in het Martini Ziekenhuis, maar die moest nagenoeg 
per direct ingevuld worden. Ik moest nog vele maanden tot mijn registratie. Jij moedigde 
mij aan om te solliciteren en droeg mij meermaals aan bij Tim als een geschikte kandidaat. 
Het zaadje was geplant. Niet veel later begon het balletje te rollen en kon ik formeel 
toetreden tot de staf. Ik ben jou dankbaar voor dat moment op FTB, jouw supervisie 
tijdens mijn opleiding, het aanmoedigen van Tim, maar ook de fijne samenwerking als 
collega ziekenhuisapotheker. Ik heb veel van jou mogen leren. Bedankt voor alles.

Beste Dr. M. van Hulst, Beste René. Ik wil jou bedanken voor jouw begeleiding en 
supervisie tijdens mijn opleidingsperiode in het Martini Ziekenhuis. Ik heb jouw manier 
van opleiden erg gewaardeerd. Ik kreeg van jou veel vrijheid in het Martini Ziekenhuis; 
om daar leerdoelen te behalen, maar ook om af en toe een dagje te werken aan mijn 
onderzoek in het UMCG. Deze vrijheid heb ik gewaardeerd en mede hierdoor bleef 
er vaart in mijn promotieonderzoek. Daarnaast vind ik het ook inspirerend hoe jij als 
ziekenhuisapotheker in een perifeer ziekenhuis veel onderzoek verricht, veel promovendi 
begeleidt, benoemd bent tot associate professor en een traject volgt dat moet leiden 
tot hoogleraarschap. Dit heeft voor mij meegespeeld om als ziekenhuisapotheker die 
onderzoek hoog in het vaandel heeft staan, vrede te hebben met initieel te werken in 
een perifeer ziekenhuis. Bedankt voor alles.

Beste Drs. T. Visser, Beste Tim. Ik wil jou bedanken voor de mogelijkheden die jij 
mij tijdens mijn opleiding in het Martini Ziekenhuis hebt gegeven. Ook wil ik jou 
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bedanken voor de mogelijkheid om toe te treden tot de staf als ziekenhuisapotheker 
geneesmiddelenbereidingen. Door mijn functie in het Martini Ziekenhuis is mijn liefde 
voor de geneesmiddelenbereidingen alleen maar gegroeid. Tot slot wil ik jou bedanken 
voor de vrijheid om af en toe aan mijn onderzoek te mogen werken tijdens de eindfase 
van mijn promotie. Hierdoor bleef de vaart erin. Bedankt.

Beste A.M. van Dijk, J.A. Tuinstra, W.A. Goense, S. Graver en J.E.J. Glansbeek, Beste 
Annemiek, Jessica, Wianda, Sonja en Jurya. Ik wil jullie enorm bedanken voor wat 
jullie allemaal voor mij hebben gedaan tijdens de studie, opleiding en mijn onderzoek. Ik 
heb veel aan jullie gehad. Door jullie bleef de vaart erin tijdens mijn studie, opleiding en 
onderzoek. Bedankt voor alles.

Beste Drs. S.M. Scheepers en S. Posthumus. Ik wil jullie beide bedanken voor jullie 
inzet tijdens mijn promotieonderzoek, maar ook voor de gezellige en fijne momenten. 

Beste Sophie. Jij liep bij mij een Stage P-project. Ik heb veel aan jouw inzet en resultaten 
gehad want jij hielp mij met het formuleren en analyseren van de mesalazinetablet 
(zonder budesonide). Al snel had jij door dat het formuleren van controlled-release 
tabletten met nulde-orde afgifte uitdagend kan zijn. Om tabletten te maken moest jij 
de technieken mengen, granuleren, zeven, tabletteren en coaten leren; dit zijn niet de 
makkelijkste technieken. Vervolgens moesten de tabletten getest worden in een maag-
darm-simulatie. Ook dat is niet het makkelijkste experiment. Bovendien is het traject van 
formuleren tot testen dusdanig lang, dat als het experiment faalt, je vaak twee dagen 
hebt gewerkt voor tegenvallende resultaten. Gelukkig kreeg jij de technieken snel in de 
vingers, liet jij je niet gek maken, was jij erg nieuwsgierig en behaalde jij mooie resultaten. 
Jouw verslag werd beoordeeld met een 9; een mooie weerspiegeling van de behaalde 
resultaten, jouw inzet en motivatie. Ik ben jou hier dankbaar voor. Ook voor de gezellige 
gesprekken buiten de experimenten om. Bedankt voor alles.

Beste Silke. Jij liep bij mij jouw masteronderzoek. Ik had voor jou initieel een ander 
project in gedachte dan het project dat jij uiteindelijk hebt gedaan. Jij was de eerste 
student die ik begeleidde en ik wist niet zo goed wat ik kon verwachten. Al heel snel werd 
duidelijk dat jij een excellente student bent en ik zag meteen mijn kans: ik moet haar 
op mijn infliximabproject zetten. Het project dat maar niet wilde slagen; ja, wie verzint 
het dan ook om eiwitten in gecoate tabletten te verwerken. Ondanks deze uitdaging, 
verrichtte jij goed onderzoek, was jij gemotiveerd, had jij weinig begeleiding nodig en 
heb jij door jouw inzichten, veel mysteries omtrent het verlies van de content ontrafeld. 
Ik heb het enorm gewaardeerd dat ik één ding van jou vroeg, maar jij uit jezelf er altijd 
drie deed. Door jouw intrinsieke motivatie, kennis, inzicht en zelfstandigheid heb jij in 
een korte periode bergen weten te verzetten. Het resultaat van jouw inzet werd beloond 
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met een mooie publicatie waarop jij tweede auteur bent. Samen hadden wij genoeg 
resultaten verzameld om een tweede publicatie op te stellen en in te dienen bij hetzelfde 
tijdschrift. Het is even afwachten of wij voor een tweede keer samen publiceren, maar 
genoeg resultaten voor twee artikelen hebben wij zeker. Ik wil jou hier enorm voor 
bedanken. Zonder jouw inzet, motivatie en inzichten was dit niet gelukt. Ook wil ik jou 
bedanken voor het feit dat ik jou af en toe extra curriculaire klusjes kon geven, zoals het 
uitvogelen van toonladders van sommige liedjes, zodat ik deze info kon gebruiken om 
zelf muziek te maken. Ik ben jou hier ook dankbaar voor. Bedankt voor alles.

Beste I.R. den Toom, Beste Irene. Ik leerde jou kennen als een gedreven en zeer fijne 
collega in het Martini Ziekenhuis. Toen ik lucht kreeg van jouw Photoshopexpertise en 
grafische vaardigheden, grapte ik eens in de wandelgangen dat ik een graphical abstract 
nodig had voor mijn reviewartikel; of jij even één kon maken voor mij. Wat initieel begon 
als een grap, werd na ons eerste gesprek serieus. Ik heb de lange wandelingen samen als 
erg fijn ervaren. Tijdens deze wandelingen bespraken wij onze ideeën over het ontwerp. 
Het eindresultaat is beter geworden dan ik voor ogen had. Zo goed zelfs, dat het nu de 
voorkant van mijn proefschrift is. Ik wil jou bedanken voor de fijne wandelingen, goede 
gesprekken, mooie ideeën en het grafisch ontwerpen van de graphical abstract alsmede 
de voorkant van mijn proefschrift. Zonder jou was mijn proefschrift niet compleet. 
Bedankt voor alles.

Beste Dr. M. Beugeling, Beste Max, a.k.a. YGMB, a.k.a. Maximilliano, a.k.a. The Frizian, 
a.k.a. Cardio Beer, a.k.a. Nano Pappa, a.k.a. Waar Is Mijn Content?, a.k.a. ELISA-killer, a.k.a. 
System Over Pressure, a.k.a. Cmax. De drie zinnen die wij allebei tijdens onze studie en 
ons promotieonderzoek het vaakst hebben gehoord zijn “Is dat een rauwe paprika?”, 
“Maar wat eet je dan voor je eiwitten?” en “Ik begrijp je. Misschien moet je het rustiger 
aan doen”. I hate when, I hate when people say they feel me man. 

Ik denk dat er geen persoon op deze aarde rondloopt die mij beter begrijpt en vice 
versa.  Tijdens het GPO-practicum in jaar 4 leerden wij elkaar kennen. Al gauw zagen 
wij in dat wij zeer gelijkend zijn. Dezelfde passies delen. Dezelfde interesses hebben. 
Hetzelfde denken over onderwerpen. Dezelfde dingen in het leven belangrijk vinden. 
Wat begon als een gezellig diner samen met nog twee medestudenten, eindigde voor 
ons beide toch iets anders nadat wij ook van elkaar leerden dat wij van het extreme 
zijn. Aan of uit. Geen tussenweg. Dat was een memorabele avond. Onze vriendschap was 
vanaf die avond een feit. 

Tijdens onze studie, en soms ook daarna, leken wij af en toe buitenbeentjes. Wij 
sporten veel, wij doen aan veel verschillende sporten, wij moeten elke dag tienduizend 
stappen zetten, wij eten voornamelijk gezond met een voedingspatroon gebaseerd op 
wetenschappelijk gepubliceerde onderzoeken die wij uit ons hoofd kunnen citeren en 
experimenteren soms met nieuwe ideeën, zoals intermittent fasting of gembershotjes. 
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Dat is wat wij toen al waren: onderzoekers. Kijken wat werkt voor ons en het eerst 
proberen, voordat je op voorhand een stellige en ongefundeerde mening hebt; dat 
is geen onderzoek noch wetenschap. Dit ging gepaard met opmerkingen over onze 
rauwe paprika’s of het feit dat wij eens een stukje gebak oversloegen. Voor vele leek 
dat obsessief bezig zijn; voor ons ging het juist om het beste uit onszelf te halen. Dat 
was voor ons logisch. Wij leerden mettertijd onze drive en discipline te accepteren, in te 
zien hoe waardevol het is om op die manier intrinsiek gemotiveerd te zijn en ons te laten 
leiden door objectieve data.

Die motivatie kwam tijdens ons onderzoek goed van pas. Niet genoeg nemen met 
92% in een onderzoeksfase. Het moest 100,0% zijn. En als het niet 100,0% was, dan 
wilden wij tot in detail uitzoeken waar het verlies van 8% aan lag. Wij zagen ook wel in 
dat 92% prima is, zeker in een ontwikkelingsfase. Het ging ons om het begrijpen. Hoe 
ontstond het verlies en door welke mechanismen? Daar deed je immers onderzoek voor: 
observaties begrijpen. Of hypothetiseren over de mechanismen. Jij deelde mijn mening 
hierin, want dit deed jij immers ook. Hypothetiseren over fundamentele mechanismen 
in de farmaceutische wetenschappen. Jij deed dit zo goed dat één van jouw hypotheses 
werd geciteerd in een artikel dat werd gepubliceerd in The Journal of Controlled Release, 
hét toptijdschrift van farmaceutische technologie. Zo zie je maar weer. Het is leuk dat iets 
werkt, maar iets begrijpen is waardevoller.

Tijdens ons onderzoek hebben wij enorm veel aan elkaar gehad juist omdat wij zo 
gelijkend zijn, ook in onze denkwijze. Wij begrepen elkaar nóg beter toen wij samen 
werkten aan een project waarin wij eiwitten moesten formuleren in een toedieningsvorm 
waarvan common sense zou zeggen: nee, niet doen; dit gaat niet werken. Maar wij 
lieten het werken. En wij lieten het niet alleen werken, wij deden er ook alles aan om te 
begrijpen wat wel en niet werkte en waarom; tot op mechanistisch niveau. Ik heb enorm 
veel aan jouw steun gehad want jij begreep als geen ander hoe dit voelde. Hoe het voelt 
om met je goed gedrag in het weekend om 06.00 uur experimenten in te zetten en dat 
de SEC in over pressure gaat zonder aanwijsbare reden; weg weekend. Hoe het voelt 
om de eerste run met ELISA een content van 160% te vinden en bij herhaling met exact 
dezelfde samples diezelfde dag 48% te vinden. Hoe het voelt om ongeduldig te zijn 
en niet te kunnen wachten op maintenance, dus je schoolt jezelf in twee dagen om tot 
HPLC-ingenieur en repareert dat ding zelf; die foto van ons spreekt boekdelen. Hoe het 
voelt om ergens 100% eiwit in te stoppen maar structureel 80% terug te vinden; prima 
content, maar waar verlies ik toch mijn gehalte? Hoe het voelt wanneer een professor 
grapt dat je de UV-VIS wel naar huis mag nemen voor het weekend en je initiële gedachte 
is: “Echt? Is dat een mogelijkheid?” Hoe het voelt om thuis hierover te piekeren en dat 
mensen zeggen dat ze het wel begrijpen en dat het allemaal wel meevalt;  I hate when, I 
hate when people say they feel me man.

Maar tijdens ons promotieonderzoek kwam langzamerhand het besef wat onze sterke 
en zwakke punten zijn. Dat onze extreme gedrevenheid positief, maar soms ook negatief 
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kan uitpakken wanneer je dingen niet goed kan loslaten. Wij legden langzamerhand, 
samen, de focus op belangrijkere aspecten van het leven. Wat maakt ons gelukkig? Wat 
is spiritualiteit voor ons? Waarom doen we wat we doen? Wat drijft ons in het leven? 
Waarom maken wij soms dezelfde fouten, keer op keer? Hetgeen waar wij tijdens onze 
master zo neerbuigend over deden – introspectieve zelfreflecties – stond tijdens deze 
periode centraal. Wij leerden onze drive te doseren, dingen los te laten en er voor elkaar 
te zijn wanneer de ander dit minder goed kon. Samen te zoeken naar oplossingen, zowel 
op het lab, maar ook daarbuiten. 

Voor mij werd deze ontwikkeling en groei evident aan het einde van ons 
promotieonderzoek. Jij had een major revision van één van jouw laatste artikelen 
waarvoor jij van het journal twee weken kreeg om een afgiftestudie van vier weken 
te includeren; wellicht lukt dit als je twee keer zo hard werkt? Ik deed het laatste 
experimentele werk van mijn infliximabonderzoek. Door de tijdsdruk waren wij beide 
genoodzaakt in het weekend te werken. Wij maakten hier het beste van. Wij kwamen 
aan op FTB om 07.00 uur en startten enige experimenten. Daarna kleedden wij ons om 
in onze sportkleding en liepen wij hard naar het Eemskanaal. Daar deden wij 5 x 1 km 
sprints op 3.25 min/km. Onze coolingdown was terug hardlopen naar FTB op een rustig 
tempo, enorm aan het nagenieten van de verzuring in onze benen. Daarna douchen op 
de derde verdieping met muziek aan. Omkleden, en vervolgens de resultaten inzien van 
de gestarte experimenten. Data uitwerken. Voorbereidingen treffen voor zondag. Om 
13.00 uur naar onze vriendinnen om gezellig nog de zaterdag door te brengen. Deden 
wij liever wat anders dan werken in het weekend? Uiteraard. Maar dit was ook niet erg. 
Dit was prima, gezellig en ook ontspanning op onze manier. Dit was denk ik voor ons 
beide het moment dat onze professionele maar ook persoonlijke groei evident werd. Wij 
deden met enorm veel plezier wat nodig was om onze artikelen in goede tijdschriften te 
kunnen publiceren zonder dat dit onze persoonlijke levens in de weg zat. Als kers op de 
taart publiceerden wij die twee artikelen beide in Pharmaceutics waarbij jij eerste auteur 
was van jouw eigen artikel en coauteur op mijn artikel. 

Ik wil jou bedanken voor jouw steun tijdens mijn opleiding en promotieonderzoek, 
jouw hulp en kennis die zo waardevol zijn voor mijn eigen onderzoek met eiwitten, voor 
de lange wandelingen, goede gesprekken, maar ook de kinderachtige grappen. Voor alle 
trainingssessies, uitjes en vakanties samen. Tot slot bedankt voor jouw kritische blik op dit 
dankwoord. Ik heb veel aan jou gehad en ik heb nog steeds veel aan jou. My sophomore, 
I was all for it, they all saw it. My juniors and senior will only get meaner. Take care, Frisian.

Beste B. Kooy, a.k.a. De Kooykarper, R. Patje, a.k.a. Richato, C. Chua, a.k.a. La Chuacapra, 
C.H. Kubbinga, a.k.a. De Kapiteyn en V. Saffrie, a.k.a. Vincama The Don. Collectief ook 
bekend als de Lit Pappi’s. Onze vriendschap stamt uit 2002; sommige van jullie ken ik 
van toen ik 5 jaar oud was. Al skateboardend bij Het Trappetje, De Kleine Beer, De Grote 
Beer en De Twaalfde begon onze vriendschap vorm te krijgen. Onze groep was initieel 
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veel groter en wij hielden ons soms (vaak) bezig met kattenkwaad. Maar door de jaren 
heen werden wij volwassener en volgden wij een constructiever pad. Niet iedereen van 
dat groepje volgde datzelfde pad, maar wij wel. Hierdoor werd onze jeugdvriendschap 
een solide broederschap. Ik ben dankbaar voor het feit dat jullie mijn vrienden zijn en 
dat wij een mooie en memorabele jeugd hebben gehad. Tijdens avonden dineren en 
uitgaan worden de mooie en bijzondere momenten samen herbeleefd, terwijl er nieuwe 
herinneringen worden gecreëerd. Ik heb veel aan deze mooie en fijne momenten gehad 
tijdens mijn studie, opleiding en promotieonderzoek. Het betekent veel voor mij dat 
wij nog steeds, na al die jaren, zoveel en goed contact hebben. Dat wij samen mogen 
meemaken dat er één gaat samenwonen. Dat er één vader wordt. Dat er één gaat 
trouwen. En dat de ander gaat promoveren. Wij zien elkaar helaas niet elke dag meer, 
maar de groepschat staat vol met goede grappen en ongepaste foto’s. Laten wij dat zo 
houden. Bedankt voor jullie steun, gezelligheid en memorabele momenten samen. Ik 
ben erg dankbaar voor jullie als mijn vrienden.

De weledelgestrenge vrouwe Mr. V.M. van Dorp, Lieve Vianne, Lieve Snuggels. Ik 
leerde jou kennen tijdens het WK voetbal van 2014. Ik wist eigenlijk al meteen dat jij 
een speciale vrouw was en jij wist dat ik geen voetbalman was; een miscommunicatie 
door het verwachtingspatroon volgde al snel. In de tijd dat wij samen waren heb ik een 
Farmaciemaster gevolgd, een groot deel van mijn promotieonderzoek gedaan en de 
opleiding tot ziekenhuisapotheker mogen volgen. Ik heb meer dan veertig cursussen 
gevolgd, gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften, complexe onderwerpen 
geleerd en ervaring opgedaan op verschillende specialistische vakgebieden. Ondanks 
dit, was mijn meest leerzame en waardevolle ervaring in die periode, mijn tijd samen 
met jou.

Voor het eerst ervoer ik hoe het was om een grotere familie te hebben dan alleen 
het gezin. Hoe het voelt om een opa en oma te hebben. Hoe het voelt om vele ooms en 
tantes te hebben. Hoe het voelt om veel kleine neefjes en nichtjes te hebben. Hoe het 
voelt om met meer dan dertig familieleden een gezellige en memorabele familiedag te 
hebben. Hoe het is wanneer neefjes en nichtjes een weekend komen logeren. Ik denk 
nog vaak terug aan de mooie weekenden met Auris, Cheng en Xia. Dat was voor mij ook 
een les dat ik moest leren dat snoep geen ontbijt en ijs geen lunch is. Ook niet als ze er lief 
en beleefd om vragen. Door dit soort momenten vielen tegenslagen van de opleiding en 
mijn promotieonderzoek in het niet. Er zijn belangrijkere dingen in het leven.

Jij liet mij de belangrijkere en mooie aspecten van het leven inzien. Tot 2015 was ik 
enorm gericht op prestaties, zowel op professioneel als persoonlijk vlak. Alles moest 
efficiënt, met een doel en volgens een systeem. Daarbij, elke claim moest op zijn minst 
wetenschappelijk onderbouwd zijn. Maar dat veranderde allemaal geleidelijk en gestaag 
toen ik jou ontmoette. Samen bewandelden wij de paden van spiritualiteit en hielden ons 
bezig met de abstracte vragen van het leven. Waar word ik gelukkig van? Wat is geluk? 
Wat is spiritualiteit? Hoe voelt zelfacceptatie en liefde voor mij? Wat voor persoon wil ik 
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zijn voor mijn medemens, de wereld en de natuur om mij heen? Jij vond het belangrijk 
om elke dag, zonder uitzondering, stil te staan bij dergelijke vragen. Stil te staan bij al het 
moois in het leven. Van het uitzicht en het lichtinval in ons appartement, de frisgroene 
bladeren van de bomen in de lente, tot de liefde voor je medemens; die was oneindig. 
Een voor jou onbekend persoon die participeerde in een tragische Netflix-documentaire 
middels een uitgebreide speurtocht opzoeken via Facebook om hem/haar geluk en 
sterkte toe te wensen, was voor jou niet meer dan normaal. Jij liet mij hierdoor inzien 
dat het waardevol is om elke dag stil te staan bij de kleine dingen die het leven zo mooi 
maken. Want een heleboel kleine dingen in het leven, worden vanzelf groots.

Naast de kleine dingen hebben wij samen ook de grotere dingen van het leven 
meegemaakt. Mooie en memorabele gebeurtenissen zoals onze eerste verre reis naar 
Bali, onze diploma-uitreikingen en het huwelijksaanzoek van Laura en Gerrit. Maar ook 
de minder mooie en verdrietige grote gebeurtenissen. Wij waren er altijd voor elkaar. 
Dit gold ook voor jouw steun en begrip ten tijde van mijn opleiding en onderzoek. Het 
maakte jou niet uit hoeveel en wanneer ik werkte. Van 05.00 uur in de ochtend mijn e-mail 
bijwerken tot 12 uur lang experimenten verrichten op een zaterdag. Of mijn bijzondere 
escapades zoals zelfexperimentatie met poedertjes aminozuren en supplementen (let 
op: van l-carnitine ga je letterlijk naar een vis ruiken), en kurkuma en rode bieten-poeder 
toevoegen aan al mijn eten, zelfs mijn havermout. Jij was er altijd voor mij en toonde 
niet alleen jouw begrip, maak ook jouw onvoorwaardelijke steun. Ik moest doen wat 
voor mij goed voelt en op mijzelf letten; meer niet. Ik heb altijd het gevoel gehad dat wij 
mijn opleiding en promotieonderzoek samen deden, want zonder jou was dit traject vele 
malen zwaarder. 

Daarom voelde het extra verdrietig toen wij samen besloten uit elkaar te gaan. Juist op 
het moment dat mijn opleiding volledig, en mijn promotieonderzoek nagenoeg volledig 
was afgerond. Maar dit was de beste keuze. Jij bent altijd de vrolijke puppy geweest, 
terwijl ik meer lijk op een bejaarde kat. Gelukkig spreken wij elkaar nog vaak en kan ik 
altijd logeren in Beilen bij jouw mamma en pappa om de dag erna te mountainbiken in 
de mooie Drentse bossen of te wandelen op het Hijkerveld. Jij werkt nu voor een langere 
periode in Praag. Ik vind het enorm dapper en avontuurlijk van jou dat jij die keuze hebt 
gemaakt. Jij wilde immers altijd al nog meer van de wereld zien, maar ook internationale 
werkervaring opdoen. Het is weer typisch Vianne dat jij naast jouw zware baan, in een 
nieuwe omgeving, in een vreemd land, ook vrijwilligerswerk ernaast doet omdat jij het 
belangrijk vindt om ook iets terug te geven aan Tsjechië. Als dank voor hun gastvrijheid. 
Ik heb enorm veel bewondering voor jouw kijk op het leven.

Ik heb buitengewoon veel aan jou gehad. Niet alleen aan jouw onvoorwaardelijke 
liefde en steun tijdens mijn opleiding en promotieonderzoek, maar juist aan jouw 
invalshoeken om de wereld te zien. Invalshoeken waar ikzelf blind voor was. Dit zijn de 
dingen in het leven die je niet kan leren in boeken of op de academie. Hier ben ik jou 
enorm dankbaar voor. Lieve Snuggels, ik hou van jou; daar kan geen breuk noch een 
afstand van 786,1 km verandering in brengen. 
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Lieve Marineke, Dick, Laura, Gerrit en de hele familie Van Dorp en Neutel. Hetgeen 
wat hierboven staat voor Vianne, geldt natuurlijk grotendeels ook voor jullie. Ik ben erg 
dankbaar om tijdens mijn opleiding en promotieonderzoek deel te zijn geweest van jullie 
families. Ik heb erg genoten van de mooie en waardevolle momenten samen. Die hebben 
mij niet alleen energie en motivatie gegeven, maar ook perspectief en relativerend 
vermogen. Soms ook buitengewoon perspectief dat ik niet eerder kende. Van chakra, 
sjamanen en pendels tot gesprekken met gecertificeerde personen die belichtten wat 
voor dier je bent geweest in je vorige leven. Alhoewel ik als wetenschapper opensta 
voor alle mogelijkheden in het leven, zijn dit niet de dingen die ik volhartig geloof. 
Desalniettemin ben ik ervan overtuigd dat dergelijke momenten een waardevolle bijdrage 
zijn geweest voor mijn eigen spiritualiteit, maar ook mijn persoonlijke ontwikkeling door 
ruimdenkender te zijn; een waardevolle eigenschap voor een onderzoeker.

Ook de natuurwandelingen en fietstochten in het mooie Drenthe, maar ook de 
vakanties en familiedagen samen hebben mij geholpen obstakels van het onderzoek en 
mijn opleiding te relativeren. Ik denk nog vaak terug aan die mooie momenten, in het 
bijzonder onze vakantie op Terschelling. Ik ben jullie, en het universum, daar ontzettend 
dankbaar voor. Bedankt voor jullie warmte, steun en begrip tijdens mijn opleiding en 
promotieonderzoek. 

Lieve mamma gian en lieve pappa gian. Mijn liefde, dankbaarheid en bewondering 
voor jullie is oneindig. Jullie zijn ten tijde van de oorlog uit Irak gevlucht met niets meer 
dan drie kinderen en een koffer met kleren en babyspullen. Vluchten is sowieso een 
levensingrijpende gebeurtenis, maar het was extra pijnlijk om als welvarend gezin ons 
geboorteland te verlaten om weer helemaal vanaf nul komma nul in een vreemd land te 
beginnen. Jullie kenden hier de cultuur, taal en gewoontes niet. Van een mooie villa in 
de bergen, naar een asielzoekerscentrum in de mooie lage landen. Als ik jullie verhalen 
over deze periode hoor, hoor ik ondanks de moeilijke tijden, alleen maar dankbaarheid. 
Dankbaar dat jullie met de kinderen in een veilig land zijn. Dankbaar voor een nieuw 
begin. Hoe moeilijk dit ook voor jullie was.

Jullie hebben je ondanks de immense uitdagingen die hiermee gepaard gaan, snel 
en volledig weten te acclimatiseren in Nederland. Vanuit het asielzoekerscentrum zijn 
jullie snel begonnen met vrijwilligerswerk. Een vaste aanstelling volgde snel. Het duurde 
niet lang voordat daarna ons huis in De Held volgde. Een fijne en veilige omgeving om 
als gezin op te groeien. Kort daarna volgde ons tweede huis, opdat de kinderen geen 
kamers hoefden te zoeken, maar in het appartement konden wonen tijdens de studie. Dit 
voor elkaar krijgen als je hier geboren en opgegroeid bent, is al een uitdaging. Maar dit 
verwezenlijken in een nieuw land met al drie kinderen is buitengewoon bijzonder. Ik weet 
zeker dat jullie liefde, veerkracht, motivatie, optimisme, creativiteit en positiviteit een 
reflectie is van de eigenschappen van jullie kinderen. Jullie hebben ons uit eerste hand 
laten zien dat alles in het leven mogelijk is en geen doel te hoog gegrepen is. Chawan is nu 
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tandarts met haar eigen praktijk, Barzi is kaakchirurg in opleiding-promovendus, en deze 
zoon is een gepromoveerde ziekenhuisapotheker. Dit is niet alleen een weerspiegeling 
van ons, maar ook een weerspiegeling van jullie liefde en opvoeding.

Ik heb het soms tijdens mijn studie, opleiding en promotieonderzoek lastig gehad. Het 
zat soms niet mee. Het zat soms enorm tegen. De gedachte om er soms gewoon helemaal 
maar mee te stoppen heb ik ook wel eens gehad. In deze momenten heb ik vaak aan 
jullie gedacht. Gedacht hoe ontzettend moeilijk jullie het hebben gehad; in Irak maar ook 
hier tijdens het nieuwe begin in een onbekend land. Tijdens deze momenten groeiden 
niet alleen mijn respect en bewondering voor jullie, maar dit gaf mij ook inspiratie en 
motivatie om niet op te geven. Daarmee hebben jullie mij bewust, maar ook onbewust, 
altijd gesteund. Niet alleen tijdens mijn studie, opleiding en promotieonderzoek, maar in 
het algemeen. In het leven.

Lieve pappa gian en lieve mamma gian. Ik hou ontzettend veel van jullie en ik ben jullie 
voor eeuwig dankbaar voor jullie liefde, steun, begrip en opvoeding. Ik hoop dat jullie 
begrijpen dat als jullie trots op mij, Chawan en Barzi zijn, jullie trots op jezelf kunnen zijn.  

Lieve Barzi gian en Chawan gian. Ik ben gezegend met jullie als mijn kleine broertje en 
grote zus. Wij hebben alle drie moeten knokken om te komen waar wij zijn en daarom 
kunnen wij elkaar in tijden van drukte en stress goed aanvoelen. Ik ben dankbaar voor 
jullie steun ten tijde van mijn studie, opleiding en promotieonderzoek. De gesprekken 
die wij aan de eettafel, in Utrecht of aan de telefoon hebben, hebben mij gesterkt en 
gemotiveerd. Jullie begrip en steun is oneindig. Ik moest soms een afspraak verzetten, 
was soms aan de eettafel elders met mijn gedachten of zat soms niet lekker in mijn vel. 
Jullie wisten mij altijd op te vrolijken en te zorgen dat ik de uitdagingen en obstakels 
wist te relativeren. Ik ben jullie hier dankbaar voor. Ook ben ik dankbaar voor jullie wijze 
levenslessen, wat al vroeg tijdens het samen opgroeien begon. 

Lieve Chawan gian. Ik heb van jou geleerd om assertief en zelfverzekerd te zijn. Om 
actie te ondernemen en goed door te pakken. Wat in mijn hoofd soms een grote klus is 
waar weken over heen kunnen gaan, regel jij binnen een dag (voor mij). Ik heb hier mede 
door geleerd om ook tijdens mijn promotie goed door te pakken en consistent, beetje 
bij beetje, de werkzaamheden aan te vliegen en uit voeren. Jij inspireert mij om doelen 
te stellen en daar ook consistent voor te gaan. Soms risico’s durven te nemen en ook niet 
bang te zijn om een onvoorzienbare fout te maken. Als je links gaat en dat valt tegen, dan 
ga je toch daarna gewoon weer rechts. Jij bent nu een tandarts met jouw eigen praktijk. 
Ik heb veel bewondering voor hoe jij als eerste hebt laten zien dat jij ondanks een 
achterstand, naar het gymnasium bent gegaan, de universiteit hebt afgerond en jouw 
eigen praktijk hebt opgericht. Niet alleen bewondering, maar dit inspireerde mij destijds 
ook om hetzelfde te willen. Ik werd weliswaar uitgeloot voor Tandheelkunde, maar het 
zaadje was geplant om een gelijkwaardig pad te bewandelen. En het is in mijn optiek 
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ook niet geheel toevallig en onverwachts, dat Barzi heeft gekozen om kaakchirurg te 
worden; ik denk dat jij hem ook hebt geïnspireerd. Daarbij steunde jij pappa en mamma 
toen jij net klaar was met de studie, terwijl dat in principe niet eens nodig was. Ik heb daar 
enorm veel respect en bewondering voor. Jij bent een inspirerend rolmodel voor ons. 
Onze grote zus. Lieve Chawan gian, ik ben enorm trots op jou. Bedankt voor alles wat jij 
voor mij, maar ook voor ons hebt gedaan. Ik hou van jou.

Lieve Barzi gian. Jij bent het kleine broertje waar jouw grote broer tegenop kijkt. 
Wij hebben samen twee jaar Farmacie gestudeerd totdat jij werd ingeloot voor 
Geneeskunde. Jouw manier van studeren en aanpak verschilden van mijn manier. Ik zat 
met mijn neus continu in de boeken, terwijl jij gezellig en sociaal colleges volgde. Daarbij 
ook veel borrelen, veel feestjes en veel sociale activiteiten. En dat was eigenlijk alleen 
maar gegroeid toen jij Geneeskunde ging studeren. Jij deed naast de studie veel sociale 
en extra curriculaire activiteiten, zoals het Geneeskundedispuut. Ondanks dit, haalde jij 
goede cijfers en ging de studie jou makkelijk af. Zo makkelijk, dat jij naast goede cijfers, 
als student meermaals hebt gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften van het 
specialisme Traumatologie, Neurologie en Reumatologie. Ja, dat deed jij even want jij 
liep bij die afdelingen een projectje. Ik heb daar enorm veel bewondering en respect 
voor. Dit motiveerde mij ook om mijn eigen studie en het doen van onderzoek serieuzer 
te nemen, maar tegelijkertijd ook meer te genieten van de studietijd. Het één sluit het 
ander niet uit. Jij liet mij zien dat met een ontspannen houding, maar gezonde inzet, je 
veel kunt bereiken in korte tijd en daarnaast ook enorm kunt genieten.

Jouw mooie publicaties waren in jouw hoofd een fundament, mocht jij verder willen 
gaan in die specialismen. Jij twijfelde nog tussen die specialismen (dus publiceerde je als 
studentje maar voor de zekerheid in die vakgebieden...). En toen besloot jij laat tijdens de 
studie om toch maar kaakchirurg te worden. Van Chawan hebben wij vaak aan de eettafel 
gehoord toen zij nog Tandheelkunde studeerde, dat dit een prestigieuze plek is waar 
alleen mensen voor in aanmerking komen die veel tandheelkundige nevenactiviteiten 
hebben gedaan. Dat had jij op dat moment niet. Toch liet jij je niks wijsmaken en 
ging solliciteren. Jij werd meteen die avond nog teruggebeld: jij kreeg niet alleen een 
opleidingsplek, maar daarbij ook een promotieonderzoek aangeboden. Behalve dat ik 
ontzettend trot op jou ben, inspireerde jij mij hiermee ook. Wederom liet jij zien dat met 
een ontspannen houding en een gezonde inzet, je bergen kunt verzetten. 

Ik heb ook veel van jou geleerd op persoonlijk vlak. Door jouw sociale en ontspannen 
houding – nooit gestrest en altijd rustig – heb ik geleerd om tijdens mijn studie, opleiding 
en promotieonderzoek, maar ook in het dagelijks leven, een ontspanning houding aan te 
nemen. Eerst nadenken voordat je wat zegt. Daarnaast ben jij ook het meest avontuurlijke 
kind. Jij onderneemt veel activiteiten, zoals wakeboarden, snowboarden en backpacken 
in Europa. Ik heb mede hierdoor geleerd om meer uit mijn comfortzone te komen. Meer 
te ondernemen. Voor deze persoonlijke groei ben ik jou ook dankbaar. Lieve Barzi gian, 
ik ben enorm trots op jou en ben jou dankbaar voor jouw liefde en steun. Ik hou van jou.
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Lieve Jerrel gian. Jij bent absoluut een verrijking van ons gezin. Ik heb veel bewondering 
voor jouw doorzettingsvermogen. Jij moest van ver komen en het ging initieel niet zo 
soepel. Ondanks dat jij weinig affiniteit had met jouw studie en jij daar eigenlijk niet 
gelukkig van werd, heb jij het toch weten af te maken. Jij was immers al ver gevorderd. 
Tegenslag na tegenslag, vallen en opstaan. Jij liet je niet gek maken en bleef doorgaan 
omdat jij een doel voor ogen had. Na het behalen van jouw diploma, ben jij niet verder 
gegaan in dat vakgebied. Daar werd jij niet gelukkig van. Mensen vonden dit bijzonder, 
want jij had juist net jouw diploma behaald. Maar jij had een ander doel voor ogen 
waarvoor jij enorm veel passie hebt. Door jouw doorzettingsvermogen en passie voor 
dat doel, heb jij jouw doel in korte tijd weten te behalen. Ik zie hoe gelukkig en blij jij 
wordt van dat werk. De tegenslagen die jijzelf tijdens jouw studie hebt verdragen en 
overwonnen, zijn nu wijze levenslessen die jou en de jongeren die jij begeleidt nu 
helpen. Helpen, inspireren en motiveren. Dit heeft mij ook geholpen om mijn passie te 
volgen. Lieve Jerrel gian, bedankt voor jouw steun, begrip en mooi inzichten tijdens mijn 
opleiding en promotieonderzoek. Ook wil ik jou bedanken voor het feit dat jij zo een 
lieve en zorgzame man bent voor Chawan. Dat maakt mij als kleine broer gelukkig.

Lieve Sofanne gian. Ook jij bent absoluut een verrijking van ons gezin. Jij weet als 
geen ander hoe het is om een promotieonderzoek te combineren met de studie omdat 
jij het MD-PhD-traject hebt gedaan. Daarbij weet jij ook hoe het is om vervolgens een 
veeleisende baan te hebben naast jouw promotieonderzoek. De switch van student naar 
het dragen van de volle verantwoordelijkheid als zaalarts is initieel bijzonder uitdagend. 
Jouw promotieonderzoek finaliseren ten tijde van deze switch maakt alles nog 
uitdagender. Ik heb veel bewondering voor hoe jij hiermee omgaat. Ik herken bij vlagen 
mijzelf in jou en ik denk dat daarom onze gesprekken over dit onderwerp zo natuurlijk 
en fijn verlopen. Jij hebt ten tijde van jouw MD-PhD-traject veel toepasbaar onderzoek 
verricht die potentieel levens kunnen redden. Ook ben jij voor langere periode naar 
Ghana gegaan voor een stage gecombineerd met onderzoek. Jouw passie en motivatie 
om niet alleen mensen, maar juist de mensen die de hulp het hardst nodig hebben te 
willen helpen, inspireert mij, en ik denk ook anderen. Jouw waardevolle onderzoeken zijn 
gepubliceerd in wetenschappelijke toptijdschriften, waarvan één onderzoek zelfs in The 
Lancet. Ik heb daar niet alleen enorm veel bewondering en respect voor, maar dit heeft 
mij tijdens mijn eigen onderzoek ook geïnspireerd en gemotiveerd om het allerbeste uit 
het onderzoek te halen. Er zijn niet veel (geneeskunde)studenten die als eerste auteur 
in The Lancet publiceren. Daar mag jij trots op zijn. Ik wil jou bedanken voor de fijne 
gesprekken waarin wij elkaar begrijpen, maar ook elkaar steunen. Tevens waardeer ik 
jouw spirituele kijk op het leven en ben ik dankbaar voor die gesprekken. Ook wil ik jou 
bedanken voor het feit dat jij zo een lieve en zorgzame vrouw bent voor Barzi. Dat maakt 
mij als grote broer gelukkig.
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