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Voor Maaike en mijn vader 
 

Maaik, jij was er nog niet bij toen ik mijn 
proefschrift afrondde, vandaar deze speciale plaats, 

 die je ook in mijn hart inneemt. 
 

Pa, wat had ik graag nog eens een keer met je gaan 
vliegvissen en wél iets gevangen! 

 
Rik, Mar, en mam, 

 ik weet dat ik jullie hier niet mee tekort doe. 

 



 

 

 

een kikker blijft een kikker en een pot snoep meer dan dat 
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 river runs through it  

is een waar gebeurd verhaal over twee jongens, Norman en 
Paul, die in het begin van de 20ste eeuw opgroeiden in 
landelijk Montana (Amerika). Norman is in zijn jeugd een 
gereserveerde persoonlijkheid, terwijl Paul een rebelse 
ondeugd is. Beiden hebben echter een grote liefde voor 
vliegvissen. Het verhaal, gedeeltelijk autobiografisch, is 
geschreven in 1976 door Norman Maclean1. Er is geen 
Nederlandse vertaling. Wel is het boek in 1992 verfilmd 
onder regie van Robert Redford, met in de hoofdrollen Brad 
Pitt en Craig Sheffer.  

Eenmaal volwassen is Paul een rebelse journalist en 
Norman een gewaardeerd professor. De film vertelt hun 
verweven en veelal conflicterende levens. Paul gokt, drinkt, 
zet graag de bloemetjes buiten, is een graag geziene 
persoonlijkheid. Paul haalt alles uit het leven, probeert 
nieuwe dingen uit, neemt risico’s. Norman is behoudend, gaat 
studeren, conformeert zich aan de wensen van zijn vader, is 
maatschappelijk betrokken, past zich aan. Beide broers 
proberen elkaar zo goed als mogelijk te begrijpen, maar dit 

 



lukt hen niet altijd. Zoals het boek zegt: “You can love 
completely without complete understanding.” 

Een groot deel van het verhaal gaat over hun 
gemeenschappelijke liefde voor het vliegvissen in de 
‘Blackfoot river’ en hun gemeenschappelijke ervaringen 
daarin. Tijdens het vliegvissen zie je duidelijk hun 
verschillende karakters. Paul probeert nieuwe dingen uit, 
andere vliegen, een andere wijze van werpen. Norman 
hanteert wat hem geleerd is. Gedurende hun persoonlijke 
ontwikkeling over de jaren zie je duidelijk de zwakkere en 
sterkere kanten van hun beide karakters. Het boek en de film 
eindigen met de uitspraak: “Eventually, all things merge into 
one, and a river runs through it.”  
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De beide broers staan in mijn verdere betoog voor dilemma’s 
binnen het onderzoek, in een academisch medisch centrum in 
het bijzonder. Ze staan voor visie en opportunisme in het 
onderzoek, voor het belang van patiënt en commercie, voor 
de beleving van onderzoek door wetenschappers en door 
clinici. Ze staan voor kwaliteit van onderzoek en publicatie-
druk. De beide broers staan ook voor samenwerking en 
competitie en ga zo maar door. In al deze voorbeelden zijn er 
duidelijk gemeenschappelijke en ook conflicterende 
interesses en belangen die op de een of andere wijze 
samenkomen. Soms resulterend in harmonie, onderling 
versterkend, soms blijvend gescheiden. “Eventually, all 
things merge into one, and a river runs through it.”  

Ik wil u vandaag graag meenemen door enkele 
wetenschappelijke ontwikkelingen in verleden, heden en 
toekomst, waarbij enkele van deze dilemma’s de revue zullen 
passeren. 

 



Pro-actief en reactief 

In de recente afscheidsrede getiteld: “Geworteld in het water” 
van Professor Sjoerd Wendelaar Bonga2, mijn gewaardeerd 
promotor in 1988, is het belang van een tweedeling in ‘pro- 
actieven’ en ‘reactieven’ in de evolutie van het dierenrijk op 
prachtig beknopte wijze beschreven. Hij laat duidelijk zien 
dat het bestaan van beide eigenschappen (karakters), pro-
actieven en reactieven, van belang is voor het voortbestaan, 
het overleven van een soort. Op het ene moment bereik je 
meer met een pro-actief karakter, op een ander moment meer 
met een reactief karakter. De combinatie van beiden, ieder in 
verschillende individuen binnen de soort, laat de soort 
overleven. 

3

Is het nu niet juist de kracht om beide eigenschappen 
binnen één persoon op de juiste wijze te kunnen afwisselen 
en daarmee als individu te overleven? Persoonlijke coaches 
en management trainingen doen je geloven van wel. Het 
verhaal over Paul en Norman en de realiteit van alle dag laten 
zien dat de werkelijkheid vaak anders ligt. 

Ongeacht, als door mijn promotor in zijn afscheidsrede 
gezegd: “all life is problem solving” en daar moet u bij de 
interpretatie van mijn rede van uitgaan. 
 

 

 



Toen en nu 

Als bioloog heb ik mij gedurende mijn promotie onderzoek 
aan de faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen van de 
Universiteit van Nijmegen bezig gehouden met 
visfysiologie3. Ik bestuurde de lichaampjes van Stannius in 
onder andere de forel. Deze kleine kliertjes maken 
‘hypocalcine’, een hormoon dat in beenvissen de 
calciumspiegel verlaagt.  
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Tijdens mijn onderzoek is gebleken dat er een belangrijke 
homologie bestaat tussen het hypocalcine van vissen en het 
calcium verhogende parathyroid hormoon (PTH) van 
landdieren. PTH heeft dezelfde werking als hypocalcine in 
vissen en hypocalcine heeft dezelfde werking als PTH in 
landdieren. Er bleken zelfs grote overeenkomsten in de 
samenstelling tussen beide eiwitten te zijn. Gedurende de 
evolutie van vissen naar landdieren heeft er dus een essentiële 
verandering plaatsgevonden van een calcium verlagende naar 
een calcium verhogende activiteit. 
 
Voor dit onderzoek naar het effect van beide hormonen in 
landdieren heb ik een groot deel van mijn promotie 
onderzoek aan de Universiteit van Leiden doorgebracht. Een 
kamer in de verpleegstersflat, ter plaatse de ‘hunkerbunker’ 
genoemd, was mijn eerste contact met de geneeskunde. Het 
onderzoek met vissen heb ik vooral in Nijmegen uitgevoerd 
en enkele maanden in Ottawa Canada aan de Universiteit 
aldaar. Een heel goede tijd, waar iedereen volledig onderzoek 

 



‘minded’ was. Een tijd waar onderwijs en zorg nog niet tot 
mijn vocabulaire behoorden.  

Na mijn promotie wilde ik dit werk graag voortzetten. De 
ontwikkeling van PTH-analoga zou een klinische relevantie 
geven aan mijn promotie onderzoek. Daar was op dat 
moment geen financiering voor. Heel opportunistisch heb ik 
toen een geheel ander project aangenomen. Persoonlijke 
visie, de zoektocht naar de klinische relevantie van mijn 
onderzoek, heeft me ertoe gedreven na enkele maanden 
verder te kijken. 
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Visie en opportunisme 

Ik heb gedurende mijn carrière als onderzoeker regelmatig 
meegemaakt dat visie terzijde is geschoven door 
opportunisme. Veelal hangt dit samen met een financieel 
belang. Goed onderzoek kost meestal veel geld. Dus hoe 
goed een visie op het onderzoek ook is, voor realisatie ervan 
moet er geld geworven worden. Bedrijven, binnen het 
vakgebied reumatologie vooral de geneesmiddelen industrie, 
zijn een belangrijke bron van financiering voor onderzoek. 
Het zijn hun grote winsten op bestaande producten die het 
mogelijk maken nieuwe en nog betere producten te 
ontwikkelen. Door de vraag van een bedrijf te combineren 
met een eigen onderzoeksvraag, kan indirect eigen onderzoek 
gefinancierd worden. Op deze manier kan met enig 
opportunisme toch vaak een belangrijk deel van de eigen visie 
gerealiseerd worden.  

 



Ik wil u graag een voorbeeld geven. Van het eiwit IL-7 is 
door ons, in eerste instantie met publieke financiële middelen, 
aangetoond dat het een belangrijke rol speelt in ontsteking en 
gewrichtsschade bij reumatoïde artritis, in de volksmond 
reuma genoemd. Het is de visie en vooral vasthoudendheid 
van Joel van Roon geweest, één van onze postdocs, waardoor 
uiteindelijk in samenwerking met een bedrijf is aangetoond 
dat het remmen van IL-7-activiteit bijzonder effectief is in het 
onderdrukken van ontsteking en weefselschade bij reuma. 
Ook in verschillende diermodellen blijkt remming van IL-7-
activiteit effectief. Het zijn vooral de patiënten die niet goed 
op bestaande medicatie reageren voor wie IL-7-remming een 
uitkomst zou kunnen bieden. Bovendien lijken vergelijkbare 
mechanismen ook bij andere systemische ontstekingsziekten, 
zoals bij het syndroom van Sjögren, een belangrijke rol te 
spelen.  
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Uitsluitend door in eerste instantie dit werk op verzoek 
van het bedrijf te combineren met onderzoek naar andere 
eiwitten, zoals IL-15 en IL-18, konden we onze eigen visie op 
de rol van IL-7 blijven volgen. Het is nu aan het betrokken 
bedrijf om de stap naar de patiënt te maken. Het bedrijf heeft 
de patenten op de antilichamen die de IL-7 activiteit remmen. 
Dit is een voorbeeld van samenwerking tussen academie en 
bedrijfsleven waarbij vasthoudendheid aan de eigen visie 
mogelijk op termijn succesvol zal blijken te zijn.  
 
Soms is opportunisme in het onderzoek noodzakelijk. 
Contractonderzoek vanuit het bedrijfsleven dat zich aandient 
wordt dan aangenomen om goede onderzoekers te kunnen 
behouden. Onderzoekers die veelal volledig afhankelijk zijn 
van externe financiering. Het is dan afwachten wanneer er 

 



voldoende financiële ruimte is om het onderzoek binnen de 
eigen visie weer op te kunnen pakken. Het behoeft geen 
toelichting dat dit noch voor de betreffende onderzoekers, 
noch voor het onderzoek een ideale situatie is, doch binnen 
alle academische onderzoeksgroepen de realiteit van alle dag.  
 7
Onderzoek waarbij ontwikkelingen kunnen resulteren in 
winstgevende producten is ook te financieren vanuit 
complexe financieringssystemen waarbij industrie, overheid 
en academie samenwerkingsverbanden aangaan, voor 
ingewijden, financieringsbronnen als Top Instituut Pharma 
(TIP) en Centre of Translational Molecular Medicine 
(CTMM). Bronnen waar ook wij ons onderzoek voor een 
belangrijk deel uit weten te financieren. De vraag is echter in 
hoeverre ook hier visie een concessie doet aan opportunisme. 
Persoonlijk denk ik dat deze complexe structuren relatief veel 
‘overhead’ vragen om de voor dit soort projecten 
noodzakelijke samenwerking goed te kunnen organiseren. 
Visie gaat dan ook hier vaak hand in hand met opportunisme, 
niet alleen voor de academie, maar ook voor betrokken 
bedrijven.  
 

Valorisatie en onderzoek 

Deze ontwikkelingen passen goed binnen het concept van 
valorisatie van onderzoek. Valorisatie is het proces dat kennis 
omzet naar commercieel haalbare producten, processen of 
diensten. De uiteindelijke stap van een in het laboratorium 
ontwikkeld product naar de patiënt kan vaak alleen door een 

 



bedrijf gemaakt worden. De kosten voor het testen van 
veiligheid, dosering en effectiviteit zijn namelijk niet op te 
brengen door de academie. Eigendomsrechten op nieuwe 
producten ontwikkeld binnen de academie worden in een 
uiteindelijke fase dan ook vaak gedeeld met een bedrijf. Een 
win-win situatie, waarbij inkomsten weer kunnen bijdragen 
aan het verwezenlijken van nieuwe visies. Soms wordt er 
rond een nieuwe ontwikkeling een bedrijf opgericht, al dan 
niet verbonden aan de academie, om uiteindelijk buiten de 
academie een product daadwerkelijk op de markt te krijgen. 
De grenzen tussen industriële en publiekelijke financiering 
vervagen daar soms.  
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Is de academie niet voor de beoefening van wetenschap, 
en niet primair voor het maken van winst? We zouden er goed 
aan doen de werkwijze binnen het onderzoek op een niveau te 
brengen dat bedrijven hun ‘research en development’ 
activiteiten liever bij de academie uitzet dan in eigen beheer 
te houden. Dit vraagt een omslag naar commercieel denken, 
iets dat niet gelijk staat aan commercieel zijn. Kwaliteitseisen 
als GLP en GCP in combinatie met optimale faciliteiten op 
het niveau van kennis en infrastructuur staan hierin centraal. 
Ook dierexperimentele faciliteiten spelen hierin een 
belangrijke rol, iets waarin het UMC Utrecht door de 
samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde en een goed 
geoutilleerd gemeenschappelijk dierenlaboratorium een 
unieke positie inneemt. Hierin kunnen we ons versterken 
waarmee valorisatie, vanuit een net iets ander perspectief, 
vanzelf zal volgen. 
 

 



Patiënt en industrie 

Maar wat nu als visie heeft geresulteerd in een product 
waarvan aannemelijk gemaakt kan worden dat het goed is 
voor de patiënt (een effectief product) en voor de 
gezondheidszorg (een kosten-effectief product), maar dat met 
het uiteindelijke product wel financiële (binnen de zorg) maar 
geen commerciële (voor een bedrijf) winst te behalen valt? 
Wie financiert dan de laatste fasen van klinisch onderzoek 
met patiënten? Waar is dan het belang van de patiënt en 
maatschappij gebleven? Is de gezondheidszorg dan gebaat bij 
commercie?  

9

 
Als voorbeeld: Twee eiwitten, te weten IL-4 en IL-10, 

bleken in combinatie in staat ontstekingsactiviteit te 
verminderen, zonder de nadelige bijwerkingen van ieder 
afzonderlijk. Ons laboratorium onderzoek met menselijke 
cellen en weefsels werd in dezelfde tijd ondersteund door 
onderzoek in diermodellen voor gewrichtsontsteking en 
schade uitgevoerd in Nijmegen. Ook uit dat onderzoek bleek 
dat de combinatie van IL-4 en IL-10 de gewrichtsontsteking 
en schade zeer effectief kon onderdrukken.  

Het betreft hier een unieke bevinding, omdat het gaat om 
het stimuleren van de natuurlijke controle mechanismen op 
de ontspoorde ontstekingsactiviteit. Bovendien blijkt dat de 
combinatie van IL-4 en IL-10 veel breder toepasbaar is. In 
samenwerking met de Van Creveld Kliniek binnen de 
afdeling hematologie hebben we ontdekt dat deze combinatie 

 



ook voor de behandeling van gewrichtsschade en ontsteking 
bij hemofilie patiënten effectief kan zijn. 

Beide producten zijn enkele jaren geleden  onafhankelijk 
getest in patiënten. Individueel bleken beide onvoldoende 
effectief te zijn. Onderzoek vanuit het bedrijfsleven is dan 
ook gestopt. Een combinatie zou echter wel effectief kunnen 
zijn en minder bijwerkingen kunnen geven. Doordat de 
eigendomsrechten op beide producten van verschillende 
bedrijven zijn, is de combinatie van IL-4 en IL-10 nooit 
getest. Zonder de ontwikkeling van een nieuw patenteerbaar 
product waarin IL-4 en IL-10 worden samengebracht komt 
het wetenschappelijk onderzoek de patiënt dus niet ten goede. 
En dan blijkt het in één keer bijzonder moeilijk de stap (de 
translatie) te maken van laboratorium onderzoek naar 
toepassing voor de patiënt.  
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Met hulp van een nieuwe hoogleraar immunologie, Erik 
Hack, die zijn sporen verdiend heeft binnen de industrie en 
eiwit chemie, wordt nu onderzocht of het mogelijk is de 
effectiviteit van beide individuele eiwitten samen te brengen 
in een nieuw eiwit. Willen we echter ooit een dergelijk eiwit 
ten goede laten komen van de gezondheidszorg dan zullen we 
enige concessie moeten doen aan onze academische vrijheid 
en het nieuwe molecuul commercieel ‘veilig’ moeten stellen. 
“Eventually, all things merge into one, and a river runs 
through it.” 
 

 

 



Publiceren en produceren 

Deze translatie van laboratorium onderzoek naar een 
toepasbaar product voor de patiënt staat op gespannen voet 
met het publiceren van onderzoeksgegevens. “Alles wat je 
publiceert is goed voor je collega wetenschappers, maar 
slecht voor de patiënt” is wel eens gezegd.4 

11

Persoonlijk ervaar ik als onderzoeker een toenemende, niet 
bijdragende, publicatiedruk. U moet weten, publicaties zijn 
voor ons wetenschappers ons belangrijkste product. De één 
bouwt bruggen, de ander bakt brood, weer een ander geneest 
zieken. Wij onderzoekers maken publicaties. Het doel van die 
publicaties is collega’s wereldwijd te laten weten wat onze 
bevindingen zijn, zodat men dat als uitgangspunt kan nemen 
voor verder onderzoek. In geval van onderzoek binnen een 
universitair medisch centrum zou dit uiteindelijk moeten 
leiden tot een verbetering van patiëntenzorg.  

Bedrijven investeren, in tegenstelling tot de academie, niet 
in publieke kennis. Ze willen exclusieve informatie. Binnen 
de industrie worden bevindingen zo lang mogelijk geheim 
gehouden om de concurrentie voor te blijven. Binnen de 
industrie is men op zoek naar een daadwerkelijk 
vercommercialiseerbaar product waarmee de zorg verbeterd 
kan worden. Valorisatie en publicatie staan dus op gespannen 
voet met elkaar. 

De publicatiedruk is tegenwoordig zo hoog dat het er op 
lijkt dat maar een klein gedeelte van de beschreven studies in 
mijn vakgebied daadwerkelijk bijdragen aan verbetering van 
zorg. De vraag is of alle andere publicaties dan toch niet een 

 



indirecte bijdrage geleverd hebben? Misschien, maar waarom 
is het dan nog steeds moeilijk negatieve bevindingen uit een 
goed opgezet onderzoek gepubliceerd te krijgen. Dat zou bij 
uitstek informatie voor andere onderzoekers zijn om van te 
leren.  
 12 
Ook wij doen mee aan deze publicatiejacht zolang binnen de 
academische centra eenvoudigweg gerekend wordt met 
aantallen en kwaliteit van afgeleverde publicaties. Ook hier is 
er een spanningsveld tussen opportunistisch korte termijn 
denken en het volgen van een lange termijn visie en te 
investeren zonder direct te publiceren. Ik hoop in de nabije 
toekomst een aantal investeringen te kunnen voortzetten en 
uiteindelijk waar te kunnen maken, waarover straks meer.  
 

Onderzoeker en dokter 

Zoals gezegd, mijn eerste kennismaking als fundamenteel 
onderzoeker met de patiëntenzorg was mijn verblijf in de 
verpleegstersflat in Leiden. Niet dat dat nu de doorslag heeft 
gegeven de overstap te maken van een faculteit Wiskunde & 
Natuurwetenschappen naar een faculteit Geneeskunde. 
Tijdens mijn promotie onderzoek heb ik de stap van vissen 
naar zoogdieren gemaakt. De volgende stap was de mens, 
waarbij klinische relevantie van onderzoek voor mij voorop 
stond.  

Enkele maanden na mijn promotie ben ik dan ook verder 
gaan kijken en ben ik gestart als postdoc in het Academisch 
Ziekenhuis Utrecht, het toenmalige AZU aan de Singel. Cel 

 



en weefselkweek, biomechanica, een beetje immunologie en 
vooral ruimte voor nieuwe ideeën. Bovenal de mogelijkheid 
iets op te bouwen. En dat was tevens mijn eerste echte 
kennismaking met dokters. 
 
Niemand kijkt vreemd op als we zeggen dokter, doctor 
Jansen heeft vandaag zijn onderzoeksdag. Dokters 
(specialisten in mijn werkomgeving) kunnen zonder 
probleem onderzoeker zijn. Merkwaardig genoeg zouden we 
vreemd opkijken als iemand meldt dat biochemicus of 
medisch bioloog Hendriksen vanmiddag nog een poli doet.  
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Dat dit geen vergezochte invulling van mijn metafoor is 
wordt onderstreept door een vraag van één van de leden van 
de benoemingscommissie voor mijn positie: “Heb jij als 
bioloog wel de kennis om epidemiologisch onderzoek te 
doen?” Mijn antwoord was een wedervraag: “Heeft een 
dokter meer kennis om onderzoek te doen dan een bioloog 
heeft om epidemiologisch onderzoek te doen?”  

Met mijn antwoord wilde ik niet duidelijk maken dat 
specialisten geen goed onderzoek zouden kunnen doen. 
Integendeel, in de opleiding geneeskunde wordt wel degelijk 
aandacht besteed aan onderzoeksvaardigheden, misschien wel 
meer dan ooit. SUMMA, de verkorte opleiding geneeskunde 
wordt zelfs als een wetenschappelijke master-opleiding 
geneeskunde gezien. Het wordt pas conflicterend als een 
geneeskunde student in 2 of 3 jaar moet promoveren, en in 
die periode ook nog eens een half jaar met één van beide 
benen in de (poli)kliniek staat, terwijl iemand met een 
opleiding binnen de faculteit Bèta-wetenschappen 
(bijvoorbeeld een bioloog) er 4 jaar over doet. Uiteindelijk 
krijgen ze beiden, al dan niet dokter, dezelfde titel van doctor. 

 



“Eventually all things merge to one and a river runs through 
it.” Of moet ik zeggen “but a river runs through it” 

Professor Van der Wall memoreerde in haar rede in 20055 
het belang van fundamenteel onderzoek naast klinisch 
toegepast onderzoek, maar sprak haar zorg uit. Ik citeer “De 
vrees voor algehele of gedeeltelijke teloorgang van 
fundamenteel biomedisch onderzoek wordt mede ingegeven 
door het recente samengaan van medische faculteiten met 
ziekenhuizen tot universitair medische centra.”  
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Het is mogelijk goed klinisch toegepast onderzoek te doen 
met, al dan niet reeds verzamelde, gegevens van patiënten 
cohorten. De beschreven resultaten zijn in relatief korte tijd te 
bundelen tot een proefschrift. Zeker wanneer er geen bredere 
bijscholing binnen een ‘onderwijs programma’ gedurende het 
promotie traject genoten wordt. Het is veel tijdrovender om 
op basis van fundamenteel biomedisch onderzoek nieuwe 
bevindingen te doen. Zeker als je deze bevindingen wil 
inpassen in grotere concepten en ze wil laten bijdragen aan 
het vinden van nieuwe aangrijpingspunten voor therapie. 
Extra bijscholing binnen PhD onderwijs programma’s kan 
hieraan zeker een bijdrage leveren. Het is niet 
onwaarschijnlijk dat ook klinisch onderzoekers kunnen 
profiteren van deze PhD onderwijs programma’s. Door onder 
anderen tijdsdruk gebeurt dit te weinig. Anderzijds zouden 
fundamenteel onderzoekers kunnen profiteren van bijscholing 
in klinisch denken en vooral hoe dit in de praktijk vorm 
krijgt. Deze cursussen bestaan er niet of nauwelijks.  

Ik hoop dan ook binnen mijn afdeling en daarbuiten mijn 
rol te kunnen blijven spelen in het samenbrengen van, van 
origine klinische en van origine fundamentele onderzoekers. 
Beide klagen bij tijd en wijlen, ‘het is te weinig voor mijn 

 



kant’. Voor veel clinici is onderzoek geen hoofdzaak, 
onderzoekers beseffen soms niet voldoende dat patiënten 
geen proefkonijnen zijn en dat een poli bezoek beperkt in tijd 
is.  
 

Best practice en evidence based 
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In de laatste 25 jaar zijn er duidelijke stappen voorwaarts 
gemaakt in de behandeling van reumatoïde artritis. Vaak 
wordt daarbij de introductie van de TNF-alpha remmers 
genoemd. Er is echter ook duidelijk bewijs gekomen dat 
behandeling vroeg in het ziekteproces, ook wel ‘window of 
opportunity’ genoemd, de grootste kans op succes heeft. 
Intensieve controle van de patiënt met aanpassing van de 
medicatie gericht op remissie, ‘tight control’, heeft ook een 
duidelijke meerwaarde in het onder controle brengen van de 
ziekteactiviteit en het voorkomen van gewrichtsschade.  

Helaas is ook gebleken dat noch met ‘tight control’ met 
conventionele middelen, noch met anti-TNF-alpha wonderen 
verricht kunnen worden. Er is nog steeds een aanzienlijk deel 
van de patiënten dat niet, onvoldoende of onvoldoende lang 
reageert.  
 
Een patiënt wordt al gauw enkele maanden behandeld 
voordat je met enige zekerheid kunt zeggen of de behandeling 
effectief is. Dat betekent dat indien een behandeling niet 
effectief is, de patiënt onnodig bloot staat aan bijwerkingen 
van zo’n medicament. Bovendien gaat onnodige tijd verloren 
om een patiënt wel effectief te behandelen. In navolging van 

 



de oncologie en de vasculaire geneeskunde is het dan ook 
voor de reumatologie een logische stap om onderzoek te 
richten op het herkennen van specifieke patiënten groepen: 
patiënten waarvan vooraf voorspeld kan worden of ze wel of 
niet op een bepaalde behandeling gaan reageren gedurende 
het beloop van hun ziekte. Op deze wijze kan behandeling 
meer toegespitst worden op de individuele patiënt en de fase 
in het beloop van de ziekte.  
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Dit geeft ook de mogelijkheid om de financiële middelen 
die ons ter beschikking staan voor behandeling van patiënten 
met reumatische aandoeningen optimaal in te zetten. Na de 
introductie van de TNF-alpha remmers komen er meer en 
meer biologicals op de markt. Biologicals zijn 
geneesmiddelen bestaande uit natuurlijke eiwitten, zoals 
antilichamen. Al deze biologicals hebben ieder hun eigen 
aangrijpingspunt. De een is gericht tegen ontstekings-
mediatoren, de ander tegen specifieke ontstekingscellen. Ze 
hebben exotische namen als infliximab,  abatacept, rituximab 
en tocilizumab. Onder anderen de specifieke wijze van 
produceren van deze natuurlijke eiwitten maakt dat ze relatief 
duur zijn. Een patiënt wordt al gauw een half jaar behandeld 
met een biological voordat kan worden aangegeven of de 
biological voldoende effectief is. Dus hoe gerichter we deze 
specifieke doch dure medicaties kunnen inzetten, hoe beter 
voor de patiënt en voor de gezondheidszorg.  
 
De meerwaarde van de voorspelling van de effectiviteit en 
kosten-effectiviteit van behandeling zal uiteindelijk moeten 
leiden tot beleidsregels voor behandeling. In klinische trials 
naar effectiviteit, vaak industrie gedreven studies, betreft het 
nauwkeurig omschreven patiëntenpopulaties met strak 
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omschreven behandelprotocollen. Dit resulteert in relatief 
hoge respons ratio’s. Respons ratio’s die helaas niet 
representatief zijn voor de hele populatie in de dagelijkse 
praktijk van behandelen. Medicatie in reguliere patiëntenzorg 
wordt vaak aangepast met als doel de meest optimale 
behandeling te realiseren. Het gaat daarbij vaak om een 
toename in gebruik. Ook wordt het indicatiegebied in de 
praktijk al snel uitgebreid. ‘Best practice’ in de klinische 
praktijk komt dan uiteindelijk ver af te staan van de 
oorspronkelijke ‘evidence based’ behandeling. Om deze weer 
samen te brengen moet er geïnvesteerd worden in health 
technology assessment. HTA richt zich op de medische en 
economische toegevoegde waarde van ontwikkelingen binnen 
de gezondheidszorg. Deze studies worden meer en meer 
belangrijk voor de gemeenschap om de daadwerkelijke winst 
in duur en kwaliteit van leven in de klinische praktijk af te 
zetten tegen de kosten.  
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In de komende jaren zullen we gaan investeren in het 
voorspellen van klinische effectiviteit, de ermee gemoeide 
kosten en maatschappelijke winst voor de behandeling van 
reumatische aandoeningen. Paco Welsing, postdoc 
epidemioloog binnen onze afdeling, tevens verbonden aan het 
Julius Centrum voor patiënt gebonden onderzoek, zal hierin 
een belangrijke rol spelen.  
 

 

 



Zorg en onderzoek 

Onderzoek is een van de drie hoofdpeilers van het UMC 
Utrecht. Onderzoek is datgene wat een universitair medisch 
centrum onderscheidt van andere zorgaanbieders. Anderzijds 
onderscheid een universitair medisch centrum zich van 
andere onderzoeksinstellingen doordat er patiëntenzorg 
geleverd wordt. Deze gecombineerde unieke positie maakt 
het mogelijk onderzoek te doen met patiënten en 
patiëntenmateriaal. Een basis voor translationeel onderzoek.  

18 

Voor dit onderzoek is het van belang om regelmatig 
gedurende het beloop van de ziekte en gedurende de 
behandeling klinische gegevens en lichaamsmaterialen, 
bijvoorbeeld bloed en urine, op een gestandaardiseerde wijze 
te verzamelen, op te slaan en te documenteren. Door de 
beperkte poli-tijd van de specialist kunnen veel patiënten die 
in aanmerking komen voor deelname aan een klinische studie 
niet of niet adequaat worden benaderd. Om diezelfde reden, 
ondanks de academische setting, worden niet altijd en niet 
altijd op de juiste wijze gegevens en lichaammaterialen voor 
onderzoek verzameld. Toenemende eisen, gesteld aan 
onderzoek met patiënten, vragen bovendien om toenemende 
expertise en tijdsinvestering van alle betrokkenen. 

De conflicterende en gemeenschappelijke belangen van 
zorg en onderzoek moeten dan ook op de juiste wijze 
samenkomen. Alleen dan is het resultaat meer dan de som der 
delen. Om patiënt gebonden onderzoek te ondersteunen is een 
belangrijke investering in de structuur van de zorg nodig. 
Onderzoek kan volledig verweven worden met zorg, met 

 



minder belasting voor de patiënt, de reumatoloog en de 
onderzoeker. De zorg wordt geheel en direct op de patiënt 
afgestemd. Aspecten van zorg en onderzoek die door 
verpleegkundigen kunnen worden uitgevoerd, worden niet 
meer door specialisten uitgevoerd. De unieke expertise van de 
reumatoloog krijgt daardoor meer ruimte voor het leveren van 
‘topreferente’ zorg. Centrale coördinatie door een team van 
een (research) verpleegkundig-reumaconsulent, arts-assistent 
en datamanager zorgt dat de patiënt in korte tijd alle zorg 
krijgt die hem toekomt. Daar doorheen verweven worden alle 
gegevens en biomaterialen verzameld die voor onderzoek van 
belang zijn. Wachttijden aan verschillende loketten is passé. 
De kwaliteit van het patiënt gebonden onderzoek en de zorg 
wordt sterk verbeterd. Dit zal de profilering van het 
vakgebied reumatologie ten goede komen.  
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Deze aanpak, bijvoorbeeld in de vorm van een Integraal 
Reuma Centrum Utrecht, zal bovendien de optimale 
infrastructuur bieden voor multi-center studies, waaronder het 
landelijk opgezette Parelsnoer Initiatief. Dit geeft de 
mogelijkheid om met veel grotere patiëntenpopulaties dan uit 
één instituut onderzoek te doen. Dit landelijke academische 
initiatief sluit prima aan bij de al veel langer bestaande 
activiteiten van de Stichting Reumaonderzoek Utrecht (SRU).    

In 1991 noemde Professor Bijlsma6, initiatiefnemer van de 
SRU, in zijn oratie getiteld ‘stroomopwaarts’ nog slechts 3 
partners, het St Antonius ziekenhuis Nieuwegein, het 
Diakonessenhuis Utrecht en het Eemland ziekenhuis 
Amersfoort. Inmiddels bestaat de SRU uit negen afdelingen 
reumatologie in ziekenhuizen in de omgeving van Utrecht.  

Om het klinisch onderzoek optimaal te kunnen 
ondersteunen en de kwaliteit in een multi-center aanpak te 

 



verbeteren, is ingezet op in huis en ambulant werkende 
researchverpleegkundigen. Ondersteuning door data-
managers, gericht op controle van gegevens en biomaterialen 
verzameling, en analisten, voor het verwerken van patiënten 
materialen, is hierbij van groot belang. Gezamenlijk zullen zij 
onder leiding van Anne Karien Marijnissen, postdoc binnen 
onze groep, een extra impuls geven aan ons cohort 
onderzoek. Een investering op basis van een visie waarvan 
we pas over meerdere jaren de vruchten zullen kunnen 
plukken.  
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Orthopedie en reumatologie 

 “You can love completely without complete understanding.” 
Woorden die misschien wel het best van toepassing zijn op de 
relatie tussen de orthopedie en reumatologie.  

Professor Verbout memoreerde in zijn rede ‘Gestut en 
geschraagd’ in 19957: “Met hen (hier wordt verwezen naar de 
reumatologie) delen wij onze kennis van conservatieve 
behandelwijzen en daarboven stellen we onze operatieve 
mogelijkheden ter beschikking.” Een eind verder in zijn rede: 
“Het zou wel eens kunnen dat over niet al te lange tijd het 
aantal revisie implantaties bij artrose het aantal primaire 
benadert”. Deze voorspelling is nog niet uitgekomen. Niet 
zozeer omdat de revisie operaties zijn uitgebleven, maar 
omdat het aantal eerste gewrichts-vervangende operaties sterk 
is toegenomen.  

Er zijn nog geen strikte criteria op basis waarvan een 
gewrichtsprothese wordt geplaatst. Pijn wordt vaak genoemd 

 



als de bepalende factor. Het is dan ook aannemelijk dat 
pijnbestrijding op het moment van gewrichtsvervangende 
operatie optimaal is. Maar niets blijkt minder waar te zijn. Uit 
eigen onderzoek, in samenwerking met het Sint Fransiscus 
Gasthuis Rotterdam, blijkt dat 75% van de patiënten met knie 
artrose op het keuzemoment van gewrichtsvervangende 
operatie geen adequate pijnstilling heeft. Onderzoek dat 
inmiddels door meerder internationale studies is bevestigd.8 
Reumatologen hebben bij uitstek kennis van de 
medicamenteuze behandeling van gewrichtsproblematiek. 
Mogelijk dat orthopedie en reumatologie in de toekomst nog 
meer kunnen delen over conservatieve behandelwijze van 
artrose. 
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Hier kan onderzoek een eerste bindende factor zijn en 
bijdragen aan het beperken van de explosieve groei in 
gewrichtsvervangende operaties. Ieder met zijn eigen 
expertise, richten we ons op mogelijkheden van weefsel 
regeneratie bij gewrichtsdegeneratie. De inbedding binnen het 
‘regenerative medicine’ programma biedt hierbij uitstekende 
kansen. Daar waar de expertise van de orthopedie vooral ligt 
bij weefsel en celtransplantatie, bij uitstek chirurgische 
technieken, ligt de expertise van de reumatologie vooral bij 
intrinsieke regeneratie van beschadigd weefsel met een rol 
voor DMOADs, disease modifying osteoarthritic drugs.  

Samen met Professor Wouter Dhert zullen we in de 
toekomst deze samenwerking tot verdere synergie laten 
komen. Wederzijdse expertise zal leiden tot een verdere 
versterking van onze beider koploperpositie op het gebied 
van kraakbeen onderzoek in Nederland en daarbuiten. 
Inmiddels is onze 4e gemeenschappelijke promovenda 
aangesteld. Dit dankzij de financiële ondersteuning van het 

 



UMC in het kader van mijn benoeming. Ik zal me er voor 
inzetten deze lijn van onderzoek met wederzijds voordeel, 
zowel voor de orthopedie als de reumatologie, te continueren 
en uit te breiden. Ons gemeenschappelijke initiatief om een 
Artrose Netwerk Midden Nederland op te zetten, in 
samenwerking met perifere ziekenhuizen in de omgeving, zal 
hier zeker aan bijdragen.  
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Pijn bestrijding en structureel herstel 

Artrose wordt in de volksmond vaak gewrichtsslijtage 
genoemd. Niets is minder waar. Er zijn ouderen, mensen 
boven de 80 jaar, die nog steeds volledig gezonde gewrichten 
hebben zonder enige vorm van ‘slijtage’. En er zijn jonge 
mensen onder de 40 jaar met ernstige gewrichtsschade. Bij 
artrose is niet alleen het kraakbeen aangedaan, maar ook het 
onder het kraakbeen gelegen bot, de binnenbekleding van het 
gewrichtskapsel (het synoviale weefsel) en ook 
gewrichtsbanden (ligamenten) en spieren. Artrose betreft dan 
ook een heel gevarieerd ziektebeeld waarbij soms 
kraakbeenschade overheerst en soms botveranderingen of 
ontsteking overheersen.  

Er is de laatste 10 jaar veel aandacht gekomen voor het in 
beeld brengen van weefselschade bij patiënten met artrose. 
Wereldwijd is er veel energie gestoken in de ontwikkeling 
van nieuwe beeldvormende technieken, zoals MRI en analyse 
van biochemische markers in bloed en urine. Markers die ons 
iets vertellen over het schadeproces in de verschillende 
aangedane weefsels. Echter, tot op heden is het nog niet 

 



mogelijk kleine veranderingen in het beloop van de ziekte en 
als gevolg van therapie te detecteren. In feite staat dit 
onderzoek nog in de kinderschoenen en loopt het zo’n kwart 
eeuw achter op de ontwikkeling in de kennis over reumatoïde 
artritis.  

Ook door onze groep wordt onderzoek gedaan naar het 
verbeteren van de methoden om weefselschade als gevolg 
van artrose goed te kunnen meten. Op het niveau van 
beeldvormende en beeldanalyse technieken wordt dit gedaan 
in samenwerking met het Image Science Institute van het 
UMCU. Op het niveau van biochemische markers gebeurt dit 
in samenwerking met TNO. Een groot cohort onderzoek naar 
vroege artrose, CHECK (cohort heup en cohort knie), door 
het Reumafonds geïnitieerd en gefinancierd, waar onze 
afdeling penvoerder van is, geeft ons hiertoe uitstekende 
mogelijkheden  
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De betrokkenheid van farmaceutische bedrijven in dit 
onderzoek is wereldwijd groot. Bedenk dat ongeveer 10 
procent van de bevolking op middelbare leeftijd in meer of 
mindere mate te maken krijgt met artrose. Een niet 
onaanzienlijke markt. Het tot op heden uit blijven van 
doorbraken in de ontwikkeling van goede markers voor 
weefselschade vertraagd het onderzoek naar de ontwikkeling 
van medicatie voor herstel van deze schade. Recent hebben 
daardoor vrijwel alle grote geneesmiddelen bedrijven hun 
aandacht verlegd van herstel van weefselschade naar artrose-
specifieke pijnmedicatie.  
 
Het is echter maar de vraag of er iets als artrose specifieke 
pijn bestaat. Er is bij artrose maar een zeer beperkte relatie 
tussen pijn en schade. Mijns inziens blijft het dan ook 

 



belangrijk naast het behandelen van de pijn ook de 
weefselschade bij artrose te behandelen. Het is per slot van 
rekening de weefselschade die in de basis ten grondslag ligt 
aan de pijn. Opportunistisch sluiten we aan bij onderzoek 
naar pijn bij artrose. Daarnaast blijven we onze visie volgen. 
Als zojuist genoemd, blijven we een bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van goede markers. In de tussentijd omzeilen 
we het gebrek aan goede markers met een geheel nieuwe 
benadering. Bij een gewrichtsvervangende operatie wordt 
kraakbeen, het onder het kraakbeen gelegen bot en 
ontstekingsweefsel verwijderd om plaats te maken voor de 
prothese. Maar voordat dit zo ver is, staan deze patiënten 
minimaal enkele weken op een wachtlijst. In deze periode 
kun je deze patiënten behandelen met medicijnen. De effecten 
zijn vervolgens in het laboratorium in detail te bestuderen in 
de verwijderde gewrichtsweefsels. In een korte periode van 4 
tot 6 weken is er geen weefselherstel waarneembaar. Daar is 
de behandeltijd te kort voor. Maar de behandeltijd is lang 
genoeg om veranderingen te meten in cellen van kraakbeen-, 
bot- en ontstekingsweefsel. Op deze manier worden de 
voordelen van een klinische studie gecombineerd met de 
voordelen van laboratorium onderzoek. Het effect van 
DMOADs wordt op deze manier door ons onder leiding van 
Simon Mastbergen, één van onze postdocs, onderzocht. 
Zolang er geen goede markers zijn voor de klinische evaluatie 
van weefselschade bij artrose, geeft deze unieke studieopzet 
de mogelijkheid in korte tijd tegen relatief lage kosten 
weefselherstel bij artrose te bestuderen. 
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Prothese en distractie 

mijn laatste onderwerp dat ik gezien de tijd met u kan delen. 
Een voorbeeld van hoe visie, zonder commercieel belang, 
met goede samenwerking tussen reumatologie en orthopedie, 
soms stroomopwaarts, kan leiden tot kostenbesparende 
verbetering van zorg. 
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Twintig jaar geleden begon het met een wild idee samen 
met Dr. van Roermund, orthopeed binnen ons instituut, en 
Olga Huber, toenmalig afdelingshoofd van mijn afdeling.  

 
In een gewricht bewegen twee gladde kraakbeenvlakken 
onder hoge belasting soepel over elkaar. Drukveranderingen 
in de vloeistof in het gewricht, als gevolg van belasten en 
bewegen, zorgen voor doorvoeding van het kraakbeen en 
stimulatie van de kraakbeencellen. Hierdoor worden kleine 
beschadigingen in de kraakbeenmatrix hersteld, afvalstoffen 
verwijderd en blijft het gewricht goed functioneren.  

Bij artrose zijn de kraakbeenvlakken beschadigd en 
schuren als twee stukken schuurpapier over elkaar heen. De 
kraakbeencellen zijn helemaal ontregeld. Door de 
veranderingen in de matrix ervaren ze de verkeerde stimuli en 
gaan het kraakbeenweefsel afbreken in plaats van herstellen. 
De vrijgekomen afbraakproducten worden onvoldoende 
afgevoerd en resulteren in ontsteking. 

Stel nu dat het over elkaar schuren van de twee 
beschadigde kraakbeenvlakken zou kunnen worden 
voorkomen. Als dit gecombineerd zou kunnen worden met 
behoud van de vloeistofdruk veranderingen en daarmee 

 



doorvoeding en stimulatie van het kraakbeen, zou dan 
kraakbeenschade kunnen herstellen?  

En zo was het concept gewrichtsdistractie geboren. 
 
Bij gewrichtsdistractie worden de beide boteinden die een 
gewricht vormen gefixeerd en met een licht metalen frame 
buiten het gewricht met elkaar verbonden. Op deze manier 
kunnen de kraakbeenvlakken in het gewricht een klein eindje 
van elkaar gebracht worden met behoud van de 
vloeistofdrukken in het gewricht.  
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Inmiddels zijn we meer dan 10 jaar verder na de start van 
een grote prospectieve multi-center studie naar de effecten 
van distractie als behandeling voor ernstige enkel artrose. Een 
studie mede door het Reumafonds gefinancierd. Bij meer dan 
tweederde van de behandelde patiënten vermindert de pijn en 
verbetert de functie sterk, tot meer dan 10 jaar na 
behandeling. Op röntgenfoto’s lijken bot- en kraakbeen-
afwijkingen als gevolg van de behandeling te normaliseren. 
In de tussentijd heeft laboratorium onderzoek met 
kraakbeenweefsel en ontstekingscellen van mensen met 
artrose, onder omstandigheden als tijdens distractie, laten zien 
dat de kraakbeencellen daadwerkelijk gunstig worden 
beïnvloed en dat ontsteking verminderd. Ook 
dierexperimentele studies hebben dit kunnen bevestigen. Dus 
intrinsiek herstel van kraakbeenweefsel bij artrose is 
mogelijk.  

Om dit aan de wetenschappelijke wereld duidelijk te 
maken had echter wel wat voeten in de aarde. Nog steeds zijn 
er gerenommeerde kraakbeenonderzoekers die niet geloven in 
intrinsiek herstel van kraakbeen. Gestaag wordt echter terrein 
gewonnen. Inmiddels wordt enkeldistractie dan ook door 

 



meerdere onderzoeksgroepen in de wereld toegepast en 
geoptimaliseerd.  
 
Voor ons voldoende aanleiding om de overstap naar artrose 
van de knie te maken, een veel groter sociaal-economisch 
probleem. Voor jonge mensen met eindstadium knie artrose is 
er eigenlijk geen goede behandeloptie.  
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De eerste van meer dan 30 patiënten met ernstige knie 
artrose is inmiddels ruim 4 jaar geleden met 
gewrichtsdistractie behandeld. Ook nu is een ongeëvenaard 
gunstig klinisch effect waarneembaar. De ernstige artrose pijn 
bij de behandelde patiënten vermindert sterk en dit effect 
neemt toe over de tijd na distractie. Maar niet alleen pijn en 
functie verbeteren sterk. De behandeling zet een proces van 
intrinsiek weefselherstel in gang dat doorgaat nadat de 
distractie is beëindigd. Met de op dit moment internationaal 
voor kraakbeenschade de beste beeldvormende technieken, is 
volledig onafhankelijk door buitenlandse experts met behulp 
van MRI kraakbeenherstel aangetoond bij onze patiënten.  

De ontwikkeling van een nieuw diermodel was 
noodzakelijk om dit langdurige herstel van kraakbeen te 
kunnen bevestigen. Onderzoek dat dankzij het 
gemeenschappelijk dieren laboratorium mogelijk geworden 
is. Onderzoek waarbij dankzij de afdeling gezelschapsdieren 
van de faculteit Diergeneeskunde niet alleen weefselherstel, 
maar ook pijn geëvalueerd kan worden. Dit model heeft veel 
belangstelling bij de farmaceutische bedrijven en is 
herhaaldelijk ingezet voor contractonderzoek om potentieel 
kraakbeenherstellende effecten van medicatie te bestuderen. 
Onderzoek dat ons de mogelijkheid gaf onze eigen visie te 

 



volgen. Gewrichtsdistractie valt namelijk niet te patenteren en 
er is daarom geen commerciële interesse.  

Binnen ons eigen instituut gaan we op zoek naar de 
onderliggende mechanismen van het gunstige klinische effect 
van gewrichtsdistractie. Een samenwerking met de St 
Maartenskliniek Woerden en buitenlandse klinieken heeft 
geresulteerd in de opzet van een grote klinische studie 
waarbij gewrichtsdistractie als behandeling voor ernstige knie 
artrose wordt vergeleken met verschillende conventionele 
technieken. Deze studies zullen effectiviteit, kosten en de 
meerwaarde van deze behandeling verder duidelijk maken. 
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Mijn doelstelling is het oorspronkelijke wilde idee van 20 
jaar geleden geïmplementeerd te krijgen in de kliniek met 
meerwaarde voor patiënt en gezondheidszorg. “Eventually, 
all things merge into one, and a river runs through it.”  

 

Dankwoord 

Beste toehoorders, voor mijn dankwoord wil ik u graag 
verwijzen naar de gedrukte versie van mijn oratie, maar niet 
voordat ik ‘Norman’ of is het soms ‘Paul’ bedank. Hans, 
“You can love completely without complete understanding”. 
Ik ben vol vertrouwen dat onze verschillende 
persoonlijkheden ons tot verder synergie zullen drijven. Het 
gegeven dat we lang niet altijd op een lijn zitten maakt jouw 
inspanningen voor het verkrijgen van deze functie voor mij 
des te bijzonderder. Onze gemeenschappelijke interesse voor 
onderzoek, zoals vliegvissen voor Paul en Norman, brengt 

 



ons steeds weer samen. Ik hoop dan ook dat we nog enkele 
succesvolle jaren voor de boeg hebben. 
 
College van Bestuur, huidig en voormalig voorzitter van de 
raad van bestuur, huidig en voormalig decaan van de 
medische faculteit, leiding van de Divisie Interne 
Geneeskunde en Dermatologie, Elsken in het bijzonder, ik 
dank u allen voor het in mij gestelde vertrouwen.  
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Publieke en private financiers, in het bijzonder het 
Reumafonds, dank voor de geboden mogelijkheid mijn 
steentje bij te dragen aan het verbeteren van de zorg van 
patiënten met reumatische aandoeningen, door het doen van 
goed onderzoek, waar helaas veel geld voor noodzakelijk is.  
 
Mijn naasten, Mar, Rik, Maaik, Mam en Pap jullie zijn het 
waar ik het allemaal voor doe.  
 
 
 
 
 
 
 

Ik heb gezegd. 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 



Dankwoord vervolg 

Dank aan de medische staf van mijn afdeling in zijn huidige 
samenstelling en allen die er deel van hebben uitgemaakt,  
 
Erik Smid, die mij deze toga heeft aangemeten van Utrecht 
Toga BV, omdat hij als vliegvisser mij opnieuw 
geënthousiasmeerd heeft voor het vliegvissen. 
 
Mensen die mij geïnspireerd hebben, al was het maar door me 
vertrouwen in mijn eigen kunnen te hebben geven: een 
mengelmoes van mensen, ik noem er een paar, zeker geen 
volledige lijst, in willekeurige volgorde, maar voor mij van 
belang om te noemen: Aike Kruize, voor zijn goede 
gesprekken zoals in Kopenhagen, Rob Lenders, die als 
biologie leraar de basis heeft gelegd voor mijn analytisch 
vermogen, Max Viergever, voor zijn voorbeeld in hoe het ook 
kan, Sjoerd Wendelaar, mijn gewaardeerd promotor, Olga 
Huber, wat een heerlijk mens, Geranne Engwirda, voor haar 
toegankelijkheid, Mitzi, mijn eerste persoonlijke coach, Peter 
van Roermund, mede dankzij jou heeft ons onderzoek tot een 
daadwerkelijke verbetering van patiëntenzorg geleid, en vele 
anderen simpelweg voor het uitstralen van vertrouwen.  
 
De mensen zonder wie ik nooit had bereikt wat ik nu heb 
bereikt, mijn postdocs, analisten en alle promovendi. Simon, 
voor je relativering en de spiegel die je bent als het gaat om 
begrip voor anderen, Anne Karien, je bent voor mij als mens 
in mijn omgeving onmisbaar, Kikker blijft kikker9. Joel, voor 

 



je menselijkheid, Paco, voor je enthousiasme en 
relativeringsvermogen, het klikte snel. Nathalie, voor je 
correctheid en gedrevenheid. Hanneke, weet je nog hoe het 
allemaal 20 jaar geleden begon. Marion, voor je ‘volwassen’ 
opstelling, Kim, voor je harde werken, Angelique, voor je 
snelle ontwikkeling binnen de groep, Arno, voor het 
overtreffen van mijn verwachtingen, en Dorien, ik verwacht 
veel van jullie. En natuurlijk ons researchverpleegkundig- en 
datateam, Meriam, als mens, Ank, voor al het werk, Marion, 
zo stabiel, Annemieke en Marjolein, een genot om in het 
team te hebben. Jullie inspanningen bepalen de toekomst. 
 
Mijn promovendi, in chronologische volgorde, Arla, Joel, 
Goris, Karin, Jeroen, Nicole, Anne Karien, Michel, Jocea, 
Simon, Siska, (Nazira,) Jan Maarten, Nathalie, Sarita, Femke, 
Marije, Erwin, Monique, (Jos,) Marlies, Tineke, Angela, 
Margot, Janet, Petra, Ruth, Laurens, Frederique, Karen,  
Evelien, en de promovendi die nog mogen volgen, bedankt 
voor jullie inzet. 
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