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Curriculum Vitae

De auteur van dit proefschrift werd geboren op 22 Juli 1980 te Zwolle. Ze groeide op 
aan zee in Callantsoog en haalde in 1998 haar gymnasium diploma aan het Johannes 
College in Den Helder. Dat jaar begon zij aan haar studie geneeskunde aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam, waar zij in 2002 haar doctoraal examen behaalde. Voordat 
ze aan haar coschappen begon studeerde zij van 2002-2003 kunstgeschiedenis aan de 
Universiteit van Amsterdam, maakte een reis door Afrika en verbleef enkele maanden 
in Rome om Italiaans te leren, waarna ze gedurende 4 jaar wekelijks lessen aan het 
‘Istituto Italiano’ in Amsterdam bleef volgen. In 2003 begon ze aan haar co-schappen 
en in 2005 behaalde ze haar artsexamen. Vervolgens begon ze aan haar wetenschap-
pelijk onderzoek onder begeleiding van Prof.dr.C.J.J. Mulder, bij de afdeling Maag- 
Darm- Leverziekten in het VU medisch centrum te Amsterdam. Een groot deel van 
haar onderzoek vond plaats op het Medisch Immunologisch Laboratorium, onder su-
pervisie van Dr.M.W.J. Schreurs en Mw.dr. B.M.E. von Blomberg. In februari 2008 begon 
ze aan haar opleiding tot Maag-Darm-Leverarts in het St. Lucas Andreas Ziekenhuis in 
Amsterdam. Momenteel volgt zij haar vooropleiding Interne Geneeskunde (opleider 
Dr. C.E.H. Siegert) en in 2010 zal ze haar opleiding tot MDL-arts hier vervolgen (oplei-
der Dr. I.C.E. Wesdorp). Ze woont samen met Daan Ten Bosch.
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Prof. dr C.J.J. Mulder, lieve Chris, bewonderenswaardig hoe jij altijd boordevol energie 
zit, en zo enthousiasmerend en inspirerend, in de staat bent “de vaart erin te houden”. 
Het heeft zijn vruchten afgeworpen, want precies binnen 3 jaar is het nu af! Voordat ik 
met jou, als co-assistent, op de poli meekeek had ik nog nooit eerder gehoord van de 
associatie tussen coeliakie en maligniteiten en uiteindelijk is dan nu de grote dag 
aangebroken dat ik er daadwerkelijk zelfs op ga promoveren. Heel veel dank voor al je 
steun, je grenzeloze (deels ook letterlijk met alle reizen) vertrouwen en al de mogeli-
jkheden die je me geboden hebt. Ik hoop dat we nog jaren zo fijn blijven samen-
werken en zulk leuk contact blijven houden. Ik denk dat weinig professoren zo per-
soonlijk betrokken zijn en te allen tijde voor je klaarstaan. Echt geweldig.

Dr. M.W.J. Schreurs, lieve Marco, jouw betrokkenheid als co-promotor was buitenge-
woon. Ik had me geen betere begeleider kunnen wensen. Geduldig heb je me wegwijs 
gemaakt op het lab en in de wondere wereld van de flow cytometrie en de immunolo-
gie. Ik heb zo veel van je geleerd en het was ook nog eens altijd gezellig. Tot in de late 
uren met een fles wijn samen aan artikelen en protocollen werken, of in het lab aan de 
slag. Ik ben trots om jouw eerste promovendus te zijn, en blij dat ik er zo’n goede vriend 
bij heb. Er gaan vast nog vele cappuccino’s en cuba’s volgen! Dank je wel voor alles!!

Dr. A. Al-toma, lieve Abdul, het begon al tijdens mijn co-schap MDL dat je me in de 
kliniek onder je hoede nam en vervolgens tijdens het begin van mijn onderzoek. Mede 
door jouw toedoen konden we uiteindelijk samen het onderzoek naar Refractaire 
Coeliakie en T-cel lymfomen in de dunne darm gaan opzetten. Ik heb veel bewonder-
ing voor jouw doorzettingsvermogen en de rust die je altijd uitstraalt, al was het soms 
hectisch. Het is een genoegen om na bij jou paranimf geweest te zijn, jou nu als co-
promotor aan mijn zijde te hebben.

Dr. B.M.E. von Blomberg, lieve Mary, altijd bereid om samen eens flink een artikel onder 
de loep te nemen en te voorzien van zulk nuttig commentaar dat de reviewers er vaak 
niet veel aan toe te voegen hadden. De samenwerking was altijd optimaal in combi-
natie met Chris en Marco. Ik denk met veel plezier terug aan onze trip naar New York 
voor mijn allereerste buitenlandse congres, en ons hotelletje met gezamenlijke keuken 
waar jij s’ochtends altijd al koffie voor ons stond te zetten en we s’avonds wijntjes 
dronken. Ik ben erg dankbaar voor je begeleiding en heb veel van je geleerd. 

Dr. J.J. Oudejans, beste Joost, uiteindelijk is veel van het werk dat we samen zouden 
gaan doen iets op de langere baan geschoven, naarmate de flow cytometrie een uit-
gebreidere rol ging spelen in mijn onderzoek, en is Jolanda daar nu hard mee aan het 
werk. Maar ons tweewekelijkse overleg was altijd vruchtbaar en ik vond het fijn om 
jouw input en kritiek te hebben bij het schrijven van artikelen (en ik het wat korter en 
meer “to the point” kon maken). Ik heb er maar één woord voor: Bedankt!
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De leden van de promotiecommissie, Prof. dr. C. Cellier, Dr. S. Daum, Prof. dr. P.C. 
Huijgens, Prof. dr. C.L.M. Meijer, Mw. Dr. L.M. Mearin en Dr. R. Robijn dank ik voor hun 
bereidheid het proefschrift op zijn wetenschappelijke waarde te beoordelen. Especially, 
I would like to thank professor Cellier for critically reading my thesis, it is an honour 
that you will personally attend the ceremony of my presentation.

Iedereen van de afdeling Maag-Darm-Leverziekten van het VUmc, heel hartelijk dank 
voor de leuke jaren. Adje van Bodegraven, veel dank voor je wetenschappelijke input, 
jouw hulp bij het voorbereiden van presentaties voor internationale congressen en 
het kritisch lezen van enkele van mijn papers. Maarten Jacobs, Elly Klinkenberg, Karin 
van Nieuwkerk, Richelle Felt, en ten tijde van mijn onderzoek  Mike Craanen, dank jul-
lie wel. En natuurlijk ook aan de inmiddels stafleden Tim Schreuder en Stijn van 
Weijenberg (die mij uiteindelijk de MDL heeft binnengeloodst), leuk om jullie straks als 
baas te hebben! Uiteraard ook veel dank aan de dames van de administratie en alle 
verpleegkundigen, met name Truus. En Sylvia, altijd in staat weer een beetje secreta-
tieële orde in de chaos te scheppen. Heel erg bedankt voor al je hulp, het was altijd 
gezellig om even met je bij te kletsen.

Dan natuurlijk alle arts-assistenten en Aio’s van de afdeling Maag-Darm-Leverziekten 
van het VUmc. Ik ben blij dat ik in 2005 als eerste vrouw toegelaten werd bij de 
Dönerdag en heb superleuke jaren gehad met jullie; in onze ‘flexkamer’ op de VU, de 
terrassen van Amsterdam, in Veldhoven en de onvergetelijke trips naar Berlijn, Parijs, 
Washington en San Diego.

Het was even inwerken, een arts op het Medisch Immunologisch lab. Het viel jullie 
mee dat ik in ieder geval niet de pipet zonder puntje in de fles stak, en met veel 
geduld hebben jullie me alles geleerd. Lieve Petra Scholten, dank je voor je begelei-
ding en je vrolijkheid, ik had nooit gedacht dat ik labwerk zo leuk zou gaan vinden. En 
uiteraard ook bedankt voor alle hulp en gezelligheid, zonder jullie was dit boek er niet 
geweest: Martine Reijm, Herma Windmuller, Petra Bonnet, Astrid van Leeuwen, Jolien 
Hollander, Adrie Kromhout en Ingrid v Hoogstraten.

De unieke samenwerking met afdeling Hematologie van het Vumc heeft ook in belangri-
jke mate bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschift. Otto, Sonja, Prof. 
Ossenkoppele en Prof. Huijgens. Ik hoop dat de unieke projecten voortgezet gaan worden 
en wie weet nog een herhaling van de prosecco borrel, na een stukje in de NEJM?

Graag wil ik ook de volgende mensen bedanken voor hun bijdrage aan mijn onder-
zoek en aan dit proefschrift: Prof. Wijmenga, Prof. Koning, Marije Goerres, Victorien 
Wolters, Veerle Coupé, Sasha Zhernakova, Sonja Zweegman, Otto Visser, Muhammed 
Hadithi, Jennifer Tjon, Alienke Monsuur, David Bernardo, Willem van der Veer, Joop 
Kuik en natuurlijk Jolanda van de Water en Greetje Tack, heel veel succes met het 
vervolg van de onderzoekslijn de komende jaren.
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Joris, veel dank voor de prachtige vormgeving. 

Alle artsen, arts-assistenten, verpleegkundigen en het secretariaat van de afdelingen 
Interne geneeskunde, MDL, Intensive Care en Cardiologie van het Sint Lucas Andreas 
Ziekenhuis, bedankt voor de fijne samenwerking en de leuke sfeer. Ik hoop nog vele 
jaren met zo veel plezier naar m’n werk te gaan!

Mier, mijn ‘oudste’ vriendin, samen vele dagen gesleten in de UB driftig typend op 
onze laptops met als afsluiting altijd de begeerde kaasplank. Dank je voor al je hulp en 
steun, ik ben blij dat je vandaag aan mijn zijde staat als paranimf. Maaike, vanaf de in-
troductieweek geneeskunde 10 jaar geleden direct vriendinnen, samen met Charlotte 
en Lisa. Heel wat leuke reizen gemaakt samen en nu op naar jouw promotie! Josette, 
dank voor je gezelligheid en vriendschap. Pien, fijn dat je weer terug bent. En verder 
natuurlijk veel dank aan al m’n vriendinnen en vrienden met wie ik in de afgelopen 10 
jaar zo’n leuke tijd in Amsterdam heb gehad!

Lieve Theo en Marjon, dank voor al jullie onvoorwaardelijke steun en jullie betrokken-
heid de afgelopen jaren. Jullie zijn er altijd voor me en dat is zo’n fijn gevoel. Zonder 
jullie was het nooit gelukt. Floor, lief zusje, jouw enthousiasme en vrolijkheid zijn 
hartverwarmend en ik ben blij met jou om de hoek. Opa en Oma, Max en Simone, en 
m'n overige familie, fijn om deze dag met jullie te kunnen delen.

Lieve Daan, binnenkort eindelijk geen laptop meer met een berg papier op de eet-
tafel en weer lekker lange luierweekenden samen. Dank je wel voor alles, je bent de 
allerliefste!!
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List of abbreviations
2-CDA  = 2-Chlorodeoxyadenosine; Cladribine
APC  = Allophycocyan
ASCT  = Autologous Stem Cell Transplantation
BEAM   =  Carmustine, etoposide, cytarabine, melphalan
BSA  = Bovine Serum Albumine
CD  = Coeliac Disease
   Cluster of Differentiation (when a number is indicated)
CHOP   =  Cyclophosphamide, Doxorubicine, Vincristine and Prednisone
CI  = Confidence interval
CR   =  Complete remission
CT  = Computed tomography scan
DBE  = Double Balloon Enteroscopy
DHAP   =  Dexamethasone, Cytarabine and Cisplatinum
DTT  =  Dithiothreitol
EDTA  = Ethylenediaminetetraacetic acid
ENT  = Ear Nose Throat
EMA  = anti-endomysium antibodies
EATL  = Enteropathy Associated T-cell Lymphoma
FACS  = Fluorescence Activated Cell Scanner
FITC  = Fluorescein IsoThioCyanate
FoxP3  = Forkhead box P3
G-CSF   =  Granulocyte-colony stimulating factor
GDS  = Gastroduodenoscopy
GFD  = Gluten free diet
GFP  = Green fluorescent protein
HLA  = Human Leucocyte Antigen
IEL  = IntraEpithelial Lymphocyte
IFN-γ  = Interferon gamma
IL  = Interleukin
iNKT  = invariant NKT cells
IMDM  =  Iscove’s modified Dulbecco’s medium
KGF   = Keratinocyte Growth Factor
LPL  = Lamina Propria Lymphocytes
MYO9B = Myosin 9B
MRI  = Magnetic Resonance Imaging
NGFR  = Nerve growth factor receptor
NHL  = Non-Hodgkin Lymphoma
NHS  = Normal human serum
OR  = Odds ratio  
PALGA  = The nationwide network and registry of histo- and cytopathology in the Netherlands 
PBS  = Phosphate Buffered Saline
PE  = Phycoerythrin
PerCP  = Peridin chlorophyll protein
PET  = Positron Emission Tomography
RCD  = Refractory Coeliac Disease
TCR  = T-cell Receptor
TGA  = anti-tissue transglutaminase antibodies
TGF-β  = Transforming Growth Factor beta
Tγδ  = TCR γδ+ cells
Tregs  =  Regulatory T cells
UJ  = Ulcerative jejunitis
VIM  =  Etoposide, Ifosfamide and Methotrexate
VCE  = Video Capsule Endoscopy




