
Afscheidsrede 
Universiteit Maastricht 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   NEXT STOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. dr. R.W. Stockbrügger 
 
 
 
 
 
 
 
Faculteit der Geneeskunde 



 
 
 
 
 
 
 
 Next stop 

 
 



2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautoriseerd gegevensbestand of 
openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
auteur.



3 

 
 
 
 
 
 
 
 Next stop 

 
 
 
 
 
 
 
 Afscheidsrede 
 
 In verkorte vorm uitgesproken op 
 29 september 2006 te Maastricht 
 
 door 
 
 Prof. dr. R.W. Stockbrügger 
 Hoogleraar Maag, Darm- en Leverziekten 
 in de Faculteit der Geneeskunde 
 Universiteit Maastrich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         Universiteit Maatricht 



4 

 
 



Afscheidsrede Prof. dr. R.W. Stockbrügger 5 

NEXT STOP 

INTRODUCTIE 
Zestien jaar en een maand geleden heb ik het ambt aanvaard 

van hoogleraar Interne Geneeskunde en in het bijzonder de 
Gastroenterologie aan de Universiteit van Maastricht. Een maand 
geleden heb ik dit ambt moeten afgeven wegens het bereiken van 
een bepaalde leeftijdsgrens. Ik betracht dit als een tamelijk 
administratief proces. Bij alle psychologische nadelen van een 
dusdanige proces blijft voor een hoogleraar het voordeel, een streep 
te mogen trekken onder het verleden en een vooruitblik te doen op de 
toekomst: Dus! 

Peep Show – Road Movie 

Op 25-06-1993 heb ik mijn inaugurale rede uitgesproken, nadat 
ik in een paar jaren tijd Nederlands had kunnen leren en ook 
begrepen had waar ik terecht was gekomen na een  academische en 
niet academische tocht van 21 jaar door Europa. De titel van de 
toenmalige rede was publiektrekkend, maar uiteindelijk minder zondig 
dan verwacht. Het ging om de mogelijkheden die endoscopisch 
onderzoek - en dan in het bijzonder fiber-endoscopisch onderzoek - 
had geopend voor de gastroenterologie, maag-darm-lever (MDL) 
ziekten in het Nederlands. Ik sprak over de klinische toepassingen en 
de research mogelijkheden, die deze techniek had geopend en die ik 
wilde toepassen tijdens mijn verblijf in Maastricht. Vandaag is de dag 
om rekenschap af te leggen. 

INHOUD REDE 
Het eerste gedeelte van mijn rede heeft betrekking op 

ontwikkelingen in Maastricht, in ziekenhuis en universiteit. Het 
tweede gedeelte bevat gegevens uit internationale activiteiten. Deze 
hebben natuurlijk een meer of minder intieme samenhang met de 
thuisbasis Maastricht. Het derde gedeelte gaat over de toekomst - die 
natuurlijk zoals altijd al lang is begonnen – en speelt zich in 
Maastricht af en elders. 
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Gezien het feit dat een groot aantal vrienden uit mijn persoonlijke en 
professionele kring vandaag uit het buitenland naar hiertoe zijn 
gekomen veroorloof ik mij de laatste beide stukken gedeeltelijk in het 
Engels en Italiaans te vertellen. 

MAASTRICHT – DE TAKEN 
Dames en heren, U moet weten dat de taak van een klinisch 

hoogleraar redelijk gecompliceerd is. Deze is samengesteld uit (ten 
minste) vier deelgebieden die in wisselende maat de hele kennis op 
ieder gebied vereisen en die altijd met elkaar verbonden moeten 
worden. Alleen op deze wijze kan een effect bereikt worden dat 
groter is dan de som van de vier deeleffecten. Helaas is er absoluut 
geen standaard opleiding voor dit beroep of deze beroeping en vaak 
wordt het persoonlijke optimum pas bereikt tegen het einde van een 
dusdanige carrière om dan plotseling en mogelijk willekeurig op te 
houden. De vier deeltaken die in het vervolg een  voor een worden 
behandeld wil ik omschrijven met de titels: 
 

De patiënten 
 

De studenten 
 

De geneeskunde 
 

De mensen en de centen 
 

DE PATIËNTEN  
Arts kun je worden om vele redenen. De beste is nog steeds de 

wens zieke mensen – patiënten – beter of zelfs gezond te maken. 
Gelukkig mag en moet de klinisch hoogleraar deelnemen aan deze 
primaire artsentaak: in het aanstellingscontract van het academisch 
ziekenhuis Maastricht (azM) is 60% van de werkinzet voor de 
patiëntenzorg gereserveerd. Dit verschilt met de situatie in vele 
andere landen waar klinisch hoogleraren hoofdzakelijk voor 
onderzoek en onderwijs worden aangesteld. Ik zou dat als een groot 
nadeel hebben ondervonden. Het bijna dagelijkse contact met de 
mensen die op de meest verschillende wijze lijden en naar hulp 
vragen is niet alleen een continue motivatie om op de hoogte te 
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blijven van alle noodzakelijke kennis en kunde, maar is ook 
essentieel voor de ontwikkeling van individuele en gemeen-
schappelijke ideeën en programma’s voor onderwijs en onderzoek. 
Op deze wijze kan praktijk georiënteerd onderwijs ontstaan en 
onderzoek geïnitieerd worden dat binnen relatief korte tijd resultaten 
kan opleveren voor de volgende patiënten. 

 
Samen met mijn groep heb ik ruim de gelegenheid gehad de 

zorg voor patiënten met klachten en ziektebeelden in het gebied van 
de gastroenterologie en hepatologie in het azM en in de regio uit te 
bouwen en/of te beïnvloeden. Voor mijn benoeming als hoogleraar 
bestond er geen formele Werkgroep Gastroenterologie binnen het 
vak Interne Geneeskunde. Wel waren er internisten en chirurgen met 
grote kennis op het gebied aanwezig, b.v. Dr Peter Pop en Prof Peter 
Soeters. Ik had dus de kans iets op te bouwen en deed dit vanaf het 
begin  samen met een jonge assistent in de interne geneeskunde, die 
mij als eerste in contact had gebracht met het azM, drs Robert-Jan 
Brummer, en een gedreven collega gastroenteroloog, Dr Wim 
Hameeteman, die twee maanden na mij als Chef de Clinique 
arriveerde. Wij begonnen te werken vanuit een container binnen het 
oude St. Annadal ziekenhuis. Ik zal U alle details van de ontwikkeling 
tijdens de volgende 16 jaren besparen; echter, op de dag van mijn 
emeritaat bestaat de staf van de werkgoep MDL uit 7,1 fte en zijn er 
6,0 fte assistenten in opleiding tot maag-darm-lever arts, allen 
participerend in de patiëntenzorg. 
 

Wij hebben in het jaar 2005 784 nieuwe en 5848 controle 
poliklinische patienten gezien, 488 klinische opnames verzorgd, 
ongetelde officiële en inofficiële consulten binnen en buiten het 
ziekenhuis verricht, 6737 endoscopische en functie verrichtingen 
afgeleverd, en op belangrijke wijze samengewerkt met twee grote 
afdelingen, de Heelkunde en de Psychiatrie. Met de eerste vooral in 
de zorg van kanker en inflammatoire darmziekten, met de laatste als 
een unieke multi-disciplinaire afdeling samen met psychologen, 
cardiologen, diëtisten en vele anderen in een Medisch-Psychiatrische 
afdeling, kort Med Psych Unit. Hierover straks meer. 

 
Dit zijn abstracte getallen, maar ik wil het U al hier vertellen: als 

arts plots afscheid te moeten nemen van de eigen ambulante en 
klinische patiënten en de dagelijkse zorg voor hen is vergelijkbaar 
met het doorsnijden van een navelstreng. De warme en dankbare 
attentie die ik van veel patiënten in de loop der tijd en in het bijzonder 



8 NEXT STOP 

aan het einde heb ontvangen zijn te gelijkertijd traumatisch als ook 
helend geweest. Mijn dank en gedachten zullen altijd bij hun zijn. 

DE STUDENTEN 
Binnen de universitaire ziekenhuizen kennen wij drie typen van 

“studenten”, 1. gewone “graduate” of MD studenten, 2. arts-
assistenten in opleiding tot specialist (AIOS), en 3. “post-graduate” of 
PhD studenten: de eerste moeten het vak als arts leren; de tweede 
moeten een specialisme leren tot de graad dat zij het zelfstandig 
kunnen uitoefenen; en de derde moeten leren binnen de 
geneeskunde onderzoek te doen om deze kunst later zelfstandig te 
kunnen uitoefenen en aan anderen door te geven. Als klinisch 
hoogleraar hebben wij het recht en de plicht alle drie gevallen op te 
leiden. Ik wil het eerst over de MD studenten en AIOS hebben en pas 
in het volgende hoofdstuk over de PhD studenten. 

 
Toen ik in Maastricht als hoogleraar begon liet het toenmalige 

hoofd van de afdeling, Prof Guus Flendrig, mij weten dat Maastricht 
een goede plek was om academisch te werken maar dat ik helaas 
gedwongen zou zijn een iets merkwaardig onderwijssysteem te 
accepteren, het “probleem-gestuurde onderwijs” of in het Engels 
“problem-based learning”, kort PBL. Gelukkig had ik lange ervaring in 
bed-side teaching vanuit de Universiteit van Göteborg in Zweden en 
viel daarom onmiddellijk “in love” met het PBL systeem. Als 
coördinator voor het blok 4.2. “Abdominal complaints” en in andere 
onderwijsfuncties leerde ik het handwerk grondig en ben binnen de 
afdeling maar in het bijzonder bij mijn veelvoudige buitenlandse 
contacten een profeet geworden voor dit systeem. De werkgroep 
MDL is dan ook uitermate actief en succesvol geweest in het 
onderwijs. Na het invoeren van het nieuwe curriculum in 2001 
hebben mijn medewerkers Wim Hameeteman en Daisy Jonkers het 
nieuwe blok 1.5. “Abdomen” mogen inrichten en leiden; wij hebben 
een keuzeblok gastroenterologie/hepatologie aangeboden in het 
derde studiejaar en deelgenomen aan een immunologische 
keuzeblok. 

 
Een bijzondere gelegenheid om het Maastrichtse 

onderwijssysteem te propageren kwam toen ik negen jaar geleden 
met mijn gezin Italië als woonplaats had gekozen en in contact  kwam 
met de Medische Faculteit te Ferrara: hierover meer aan het einde. 
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Ik wil op deze plaats de Faculteit der Geneeskunde in Maastricht 
feliciteren met het succes van het systeem PBL, met de moed het 
systeem nog steeds verder uit te bouwen en aan de behoeften van 
de ontwikkelende geneeskunde en de wensen van studenten en 
docenten aan te passen. In de laatste jaren heb ik bijzonder veel 
genoten van het poliklinisch onderwijs in het derde studiejaar, dat de 
studenten op een perfecte wijze voorbereidt op een kundig, 
professioneel en menselijk contact met de patiënten, maar ook met 
collegae en leraren. 

 
In Januari 1991 werd aan mijzelf en aan mijn vervanger Wim 

Hameeteman het recht verleend om artsen op te leiden in het 
specialisme Gastroenterologie, nu MDL-ziekten. De eerste assistent 
in opleiding tot specialist (ook AIOS genoemd) werd Drs Robert-Jan 
Brummer. In de loop der jaren nam de staf toe en hiermee de 
mogelijkheid meer AIOS in opleiding te nemen. De opleidings-
bevoegdheid werd met regelmaat verlengd; de behoefte aan MDL 
artsen steeg continu; de werkgroep MDL kreeg de gelegenheid om 
AIOS samen met het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven en het 
Atrium Medisch Centrum te Heerlen op te leiden. De actuele stand 
van het aantal AIOS MDL-ziekten in de opleidings- en onderwijs-regio 
(OOR) Zuid-Oost Nederland is N=8. 

 
Tot op heden zijn er in het totaal 14 MDL artsen volledig 

opgeleid door onze werkgroep en hebben verder 3  een partiele 
opleiding gevolgd. Nota bene: wij hebben vrienden uit eigen huis in 
bijna alle ziekenhuizen in Zuid-Oost Nederland, een feit dat de 
regionale samenwerking zeer positief heeft beïnvloed. Wij zijn ook 
trots dat wij een gepromoveerde specialist naar Duitsland hebben 
kunnen re-exporteren, Dr Robert Braegelmann. 

 
De opleiding tot medisch specialist heeft in Nederland in het 

jonge verleden een sterke standaardisatie en ambtelijke controle 
ondergaan met de noodzaak van bijna dagelijkse registratie van 
gegevens door AIOS en opleiders. Dit kost heel veel tijd en energie. 
Mogelijk wordt door de overheid voor deze activiteiten niet toereikend 
tijd gegeven aan de opleiders en de inrichtingen waarin zij werken. 
Wij hopen dat deze bureaucratische handelingen niet zullen afleiden 
van de kerntaak van een opleiding: bemiddelen van kunde, kennis, 
vaardigheden en bemiddelen van een gedragspatroon tegenover 
patiënten en hun verwanten dat gebaseerd is op empathie en 
optimale hulpverlening. 
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DE MENSEN EN DE CENTEN 
Om een klinische en wetenschappelijke staf met de nodige 

personele ondersteuning te vormen en bij te houden is een kunstje 
op zich. Ik denk dat de werkgroep MDL hierin gelukkig is geweest: de 
lach en plezier op deze foto van ons 12,5 jarige lustrum een paar jaar 
geleden weerspiegelen wat ik dagelijks heb kunnen voelen: een 
harmonieuze, uiterst vriendelijke en creatieve verzameling van 
samenwerkende individuen, die een belangrijke taak op een 
toegewijde en bescheiden wijze verrichten en dit als natuurlijk 
betrachten en niet als een extra prestatie. Het zal U niet verbazen dat 
ik op de eerste plaats mijn secretaresses zal noemen, die hebben 
toegezien dat mijn en ons micro ambiente altijd positief was en die 
met vreugde het gedijen van de groep ondersteunden en genoten. 
Hier zijn de namen. Ik denk dat bijna iedereen van hun hier aanwezig 
is. Dank en applaus voor hun. 

 
Een werkgroep kan vele leden hebben, voor de klinische, de 

wetenschappelijke en administratieve onderwerpen. Het 
administreren van de groep is een van de taken van het hoofd. Deze 
taak vergt kennis, geduld, fantasie en flexibiliteit en niet in het minst 
een neus voor centen. De meerderheid dezer eigenschappen horen 
niet bij de opleiding als arts maar moeten wel aanwezig zijn als je 
klinisch hoogleraar wordt. Deze taak kan nooit in je  eentje gedaan 
worden maar alleen in een groter economisch en administratief 
geheel: vakgroep, divisie, ziekenhuis, zorgverzekeraars en subsidie 
gevers. 

 
Het kader van de administratieve functie voor de actieve 

werkgroepen  is in de afgelopen 16 jaren veel gewisseld en heeft 
daardoor onredelijk veel administratief werk gebracht voor de klinisch 
en wetenschappelijk actieve leiders. Terugblikkend wil ik graag 
zeggen, dat ik het ontmantelen van de administratief zelf-
verantwoordelijke afdelingsstructuur als schadelijk heb ervaren. De 
invoering van de Resultaat Verantwoordelijke Eenheden  (RVEs) is 
nog jong. Maar velen vrezen al nu dat de hiermee gemoeide energie 
gedeeltelijk verspild zal zijn als de volgende grote reorganisatie, de 
vorming van het verenigde Maastricht Universitair Medisch Centrum 
zal gebeuren. 

 
Verandering van structuren is noodzakelijk en maakt deel uit van 

het geciviliseerde levensproces. Te veel veranderingen van sociale 
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structuren kan echter op biologische stress lijken en verbruikt 
inadequaat veel energie en bevordert neurotisch gedrag. Ik heb het 
“Glasperlenspiel” rond mensen en centen soms onderhoudend 
kunnen vinden en heb ook succesvol mee gegokt. Echter, van al de 
dingen die ik in de toekomst niet meer mag doen is het deze, die ik 
meest makkelijk zal missen. 

DE GENEESKUNDE 
Onze wetenschap, de geneeskunde, is een zoals vele anderen 

in een explosieve ontwikkeling. Denk alleen aan de recente 
diagnostische en therapeutische mogelijkheden bij infectieziekten 
zoals AIDS of bij de meest verschillende vormen van kanker. De 
kunde van de MDL ziekten is slechts een klein onderdeel van het 
geheel, maar heeft vertakkingen naar en verbindingen met vele 
andere gebieden. 

 
Hoogleraar worden kun je nastreven om verschillende redenen. 

Een ervan is de wens onderzoek te doen en de kunde in je eigen 
gebied te vergroten. Dit kun je soms in je eentje doen, maar meestal 
werk je samen in een groep van gelijk gemotiveerden en samen met 
groepen in meer of minder verwante vakgebieden. Een belangrijk 
onderdeel van onderzoeksgroepen zijn de PhD studenten, die vroeg 
in hun carrière willen leren onderzoek te doen en mogelijk in de 
toekomst de fakkel van kennis en kunde verder mogen dragen. 

 
Mijn wetenschappelijke vorming heeft in Zweden, aan het 

academisch ziekenhuis te Göteborg - Sahlgrenska Sjukhuset –, 
plaats gevonden onder leiding van Prof Gerhard Dotevall, recentelijk 
overleden. Daarna ben ik nog vijf jaar zelfstandig verantwoordelijk 
geweest voor eigen onderzoek, samen met mijn medewerker en 
vriend Dr Dr Ulrich Armbrecht in een niet-academisch revalidatie 
ziekenhuis in Bad Kissingen in Duitsland. Ik had dus al een redelijke 
bagage van kunde binnen de MDL ziekten, toen ik als hoogleraar in 
Maastricht werd benoemd. Mijn speciale interessegebieden waren de 
epidemiologie, pathogenese en cancerogenese bij atrophische 
gastritis (ernstige maagslijmvliesontsteking) en bij dikke darm 
poliepen en kanker, maar ook de endocrinologie en farmacologie van 
het maag-darm-lever stelsel evenals de mechanismen van de 
spijsvertering: motiliteit, secretie en absorptie. Deze interessen waren 
meer encyclopedisch dan select aangelegd. 
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In Maastricht, waar de kunde van de MDL ziekten tot aan mijn 
komst toe hoofdzakelijk door de chirurgen, in het bijzonder Prof Peter 
Soeters, werd gepromoot, moest ik kiezen. Zou ik doorgaan met al de 
gebieden waarmee ik al bezig was of zou ik nieuwe vragen 
opnemen? Zou ik het veld van interessen vernauwen om naar de 
diepte te gaan of zou ik de encyclopedische breedte van mijn 
interesse nog verder laten expanderen? Uiteindelijk is het laatste 
alternatief geworden. In het volgende zal ik een korte overzicht geven 
over de wetenschapsgebieden waarin mijn medewerkers en ik bezig 
zijn geweest en nog steeds zijn. Hierbij wil ik in het bijzonder de rol 
beklemtonen van de PhD studenten die Doctores zijn geworden in de 
Faculteit der Geneeskunde ter Maastricht. 

 
1. De gastrointestinale endoscopie als middel ter onderzoek 

 
Dit was het thema van mijn inaugurale rede, respectloos “Peep 

Show – Road Movie” genoemd. Veel van het onderzoek uit het 
verleden had ik middels het gebruik van de fiber-endoscopische 
technieken verricht. Deze werkwijze leefde ook in Maastricht. Mijn 
klinische voorganger, Dr Jon Vismans, was een onderzoek begonnen 
over de waarde van endoscopie bij bovenbuiksklachten. 1995 heeft 
Dr Rob Adang zijn proefschrift verdedigd, waarin hij kon aantonen dat 
de aard van bovenbuikssymptomen weinig voorspellende waarde 
heeft voor de bevindingen bij een diagnostische oesophago-gastro-
duodenoscopie. 

 
Al voor mijn komst naar Maastricht had ik samen met de 

collegae Armbrecht en Manus in Bad Kissingen het eerste 
stelselmatige Duitse screenings onderzoek naar dikke darm kanker 
(colonkanker of colo-rectaal cancer (CRC)) verricht. Dit 
onderzoeksmateriaal werd vanuit Maastricht door een gezamelijke 
inspanning van Duitse en Nederlandse collegae geanalyseerd en 
gepubliceerd. Wij konden daarna ondermeer de kostprijs voor het 
ontdekken van adenomateuze poliepen en kanker in de dikke darm 
berekenen. Deze onderzoekservaring heeft aan de wieg gestaan van 
een groot onderwerp dat ik later zal toelichten. 
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2. Gastrointestinale microbiologie 
 

Ook dit thema had zijn wortels in de periode voor Maastricht, 
beginnend in de post-doctorale tijd die ik van 1978 –1980 kon 
doorbrengen in het Middlesex Hospital te Londen onder de leiding 
van Dr Peter B Cotton. Wij bleven samen met Dr Michael Hill, een 
vooraanstaande microbioloog, geinteresseerd in de rol van de 
bacteriele overgroei maar ook de carcinogenese in maag en dunne 
darm bij gebrek van zoutzuur in de maag, de zogenoemde 
achloorhydrie.  

 
In intensieve samenwerking met de afdeling microbiologie van 

het azM, en hier in het bijzonder Dr Ellen Stobbering,  hebben wij 
deze onderzoekslijn hier in Maastricht kunnen voortzetten samen met 
Dr Daisy Jonkers en Dr Peter Houben, die beide op dezelfde dag 
gepromoveerd zijn op verschillende aspecten van bacteriele 
overgroei van de maag.  

 
In 2001 heeft Dr Silvia Sanduleanu haar proefschrift verdedigd 

nadat zij middels duizenden maagslijmvliesbiopten, maagsap-
monsters, en bloedproeven, bewerkt met pathologische, 
microbiologische, biochemische en microbiologische methoden, meer 
licht in de pathogenese van zware atrophische gastrits heeft kunnen 
brengen, mijn lievelingsthema binnen de MDL kunde. Wij toonden dat 
het de dubbelinfectie met het maagzweer bacterium H. pylori en 
andere darmbacteriën is, die het maagslijmvlies afbreekt en hierdoor 
mogelijk de voedingsbodem bereidt voor maagkanker. 

 
3. Probiotica 

 
Bijna naadloos aan het vorige gebied sloot de recente lijn aan, 

die het functioneren en het nut van probiotica onderzocht. Probiotica 
zijn bacteriestammen die alleen of in combinatie een positieve, 
gezondheidsbevorderende effect in het maag-darm stelsel kunnen 
hebben. 

 
Het gebruik van probiotica, die als voedingsmiddelen worden 

betracht, is bij het grote publiek al enorm verspreid. Echter, het bewijs 
voor hun effectiviteit staat wetenschappelijk gezien nog steeds op 
losse schroeven. Met onze microbiologische interesse was het 
natuurlijk dat wij basaal en toegepast onderzoek naar de 
werkingsmechanismen en de potentiële therapeutische toepassing 



14 NEXT STOP 

van probiotica deden. Recentelijk heeft Dr Dominique Goosens in 
samenwerking met een Zweedse groep haar proefschrift “The effect 
of the probiotic L.plantarum 299v in the intestinal flora” gepubliceerd 
waarin zij heeft duidelijk gemaakt, dat er wel aanwijsbare effecten 
van probiotica in het maag-darm stelsel zijn, maar dat wij nog ver af 
zijn van een dieper begrijpen van hun werkingsmechanisme. 

 
De lijn word tegenwoordig voortgezet door Karen Koning die in 

samenwerking met het onderzoekende bedrijf Winclove BV studies 
doet naar het effect van een probiotica-mengsel op het 
immuunsysteem, in het bijzonder bij antibiotica-geassocieerde 
diarree. Dr Daisy Jonkers begeleidt als hoofdonderzoeker studies 
naar de rol van probiotica voor de darm-gezondheid in een 
prestigieuze programma van het Wageningen Centre of Food 
Sciences (WCFS). 

 
4. De functie van het maag-darm stelsel 

 
Nadat wij in Göteborg samen met Ulrich Armbrecht en Robert-

Jan Brummer een test hadden ontwikkeld, die toeliet verschillende 
verteringsmechanismen in het MDL stelsel synchroon te 
onderzoeken, namelijk Motiliteit, Absorptie en Secretie (de MAS-
test), hebben wij deze test toegepast bij 200 patiënten met status na 
totale maag-resectie wegens maagkanker om uit te zoeken waarom 
een deel van deze patiënten tot ellendige toestand toe vermagerden. 
De uitwerking van deze data heeft tot het doctoraat geleid van Drs 
Robert Braegelmann, die kon aantonen dat het de snelheid van de 
voedselpassage door de dunne darm was die het medische lot van 
deze patiëntengroep sterk beïnvloedde. 

 
In de reeks der functionele studies hoort ook het proefschrift van 

Dr Ger Koek, afgeleverd in 2004, geconcipeerd en uitgevoerd in de 
prestigieuze MDL afdeling van de Universiteit te Leuven en afgerond 
binnen onze afdeling. Op de basis van dit werk heeft Dr Koek nu 
jarenlang het functielaboratorium van onze afdeling kunnen leiden en 
samen met Wim Hameeteman en collegae van de afdeling 
Heelkunde als eerste in de wereld een nieuwe endoscopische 
methode ter bestrijding van gastro-oesophageale reflux kunnen 
introduceren. 

 
Functionele stoornissen van het maag-darm stelsel zijn 

aandoeningen waarbij de patiënt duidelijke symptomen en functie 
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stoornissen ervaart (zoals buikpijn, opgeblazenheid, verstopping 
en/of diarree), maar waarbij  geen duidelijke anatomische, 
biochemische of neurologische afwijkingen kunnen worden 
gevonden. Een van deze aandoeningen is het prikkelbare-darm 
syndroom (PDS of IBS, voor Irritable Bowel Syndrome). Mijn leraar 
Gerhard Dotevall in Göteborg was een van de grote meesters op dit 
terrein. Gelukkig heb ik veel van zijn interesse kunnen erven. 

 
Drs Ardi Oberndorff heeft uitgebreid onderzoek verricht samen 

met 39 huisartsen rond Maastricht en Utrecht, om de epidemiologie, 
presentatie en risicofactoren van dit ziektebeeld in Nederland te 
beschrijven. Er ligt een schat van data, die nog op hun publicatie 
wachten. Zij zijn van grote waarde in een veranderende 
geneeskunde, waar mensen sterk gestresst kunnen zijn door hoge 
eisen, onzekere sociale structuren, en ook de grote vrijheid van 
keuzes die zonder verantwoordelijk advies gemaakt moeten worden. 

 
5.  De Med-Psych Unit 

 
Hiermee ga ik in op een specieel gebied van de MDL ziekten, de 

neuro-psycho-gastroenterologie, waarin het azM een leidende rol 
heeft niet alleen in Nederland maar zeker in Europa en erbuiten: de 
Medisch-Psychiatrische Unit, in het kort Med Psych Unit. Deze unit 
werd in 1998 door de toenmalige hoogleraar psychiatrie, Prof 
Herman van Praag, en ondertekende bedacht, door de collegae Dr 
Robert-Jan Brummer en Dr A Honig opgericht en in werking gezet, 
geleidelijk door een sterke cardiologische inbreng door Dr Petra 
Kuipers uitgebreid. De unit functioneert nu met 7 bedden, ingelast in 
het beddencomplex van de MDL, als een trans-departementale 
eenheid met geassocieerde psychologen, diëtisten, ergotherapeuten, 
gespecialiseerde verpleegkundigen en bij behoefte andere 
disciplines. 

 
Op de afdeling worden patiënten met zowel lichamelijke als ook 

psychische klachten behandeld, vaak in een sociaal zeer belastende 
situatie, die aan het einde van hun kracht zijn en waar de traditionele 
klinische geneeskunde al hoop op verklaring en eventuele hulp heeft 
opgegeven. De unit is een typische “last resort”. Circa 70 patiënten, 
zorgvuldig vooronderzocht en geselecteerd, worden hier per jaar 
tijdens 2 à 6 weken opgenomen, gediagnostiseerd en op voortgezette 
behandeling binnen of buiten het ziekenhuis voorbereid. 
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De wetenschappelijke evaluatie van de MPU activiteiten is 
begonnen met het proefschrift van Dr Petra Kuipers en kosten-
effectiviteits berekeningen van Dr Carsten Leue. Nationale en 
internationale presentaties van methodes en resultaten hebben 
bewondering en soms jaloezie uitgelokt. Het azM heeft hier een 
juweel van kennis, kunde en gemotiveerd personeel in zijn bezit, dat 
alle steun en ontwikkelingsmogelijkheden heeft verdient. Mijn 
opvolger Prof Ad Masclee is een vooraanstaande specialist op het 
gebied van de functionele MDL ziekten, en ik ben blij een dusdanig 
instrument ter verdere ontwikkeling aan hem te kunnen overdragen. 

 
6.  Gevaren voor het maag-darm-lever stelsel 

 
Functiestoornis van het MDL-stelsel kan door exogene factoren 

veroorzaakt zijn. Het MDL stelsel lijkt tot aan een bepaalde belasting 
goed te werken, echter bij overbelasting treden stoornissen op, die of 
onmiddelbaar symptomatisch kunnen zijn (dit is het betere geval), of 
in stilte hun schade toebrengen tot zij ernstige ziekten tot stand 
hebben gebracht en dan interventie vereisen. 

 
Foutieve levenswijzen nemen momenteel toe. Voorop staat het 

verkeerd hypercalorisch dieet, gepaard gaande met verminderde 
lichamelijke beweging, uiteindelijk resulterend in verhoogd 
lichaamsgewicht – obesitas - en stofwisselingsstoornissen. 
Cardiologen en internisten hebben al lang hun aandacht kunnen 
richten op het cholesterol, waarna alle patiënten onmiddellijk vragen 
en zelfs behandeling eisen (liever tabletten dan dieet!). Als MDL 
artsen zijn wij ons pas recent van dit gezondheidsprobleem bewust 
geworden. Wij zien in toenemende mate leververvetting (steatosis 
hepatis) met soms steato-hepatitis en zelfs cirrhose als gevolg. 
Binnen onze lever-interesseerde ondergroep wordt door Drs Rogier 
de Ridder onderzoek gedaan naar deze aandoeningen, samen met 
MDL-artsen, chirurgen en psychologen in het Catharina Ziekenhuis 
Eindhoven, maar ook met de afdelingen klinische en immunologische 
heelkunde in het azM. Het zal voor iedereen duidelijk zijn, dat een 
deel van de ernstige gevallen ook op de Med Psych Unit terecht kan 
komen. 

 
Overvoeding kan ook darmklachten geven. Dit weten wij in het 

bijzonder van patiënten met dwangmatigeten, zogenoemde boulimie: 
opgeblazenheid, misselijkheid, en diarree kunnen het gevolg zijn. Dit 
zijn echter symptomen die wij ook bij personen met overgewicht met 
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het Prikkelbare Darm Syndroom vinden. Drs Susan Toebosch uit 
onze groep is bezig om een mogelijke samenhang tussen 
overvoeding en IBS in de Westerse wereld na te gaan. 

 
7.  Chronische inflammatoire Darmziekten / Inflammatory 

Bowel Disease 
 
Dames en heren, nu nadat U misschien al licht verward bent 

door de verschillende onderwerpen, die de collectieve medische 
nieuwsgierigheid binnen de MDL-groep weerspiegelen wil ik U 
bekend maken met het grote onderwerp dat vanaf het begin van mijn 
aanwezigheid in Maastricht tot aan vandaag en hopelijk ook in de 
toekomst circa de helft van ons totale wetenschappelijke activiteiten 
uit heeft gemaakt, IBD: de inflammatoire darmziekten ulcereuze 
colitis (Ulcerative Colitis, kort: UC) en de ziekte van Crohn (Crohn’s 
disease, kort CD). Gezien het feit dat in het auditorium een 
substantiële groep van Europese specialisten aanwezig is die deze 
onderzoekslijn met ons gedeeld hebben, veroorloof ik mij nu in het 
Engels door te gaan. 

 
When I started my job as a clinical professor in Internal Medicine 

and Gastroenterology I was immediately told that the care for IBD in 
the University Hospital Maastricht needed further attention. Seen the 
fact that I neither knew how the care had been organized so far, nor 
how the knowledge and interest was in this hospital and in the 
hospitals around, and that I not even spoke the Dutch language, I 
took a daring decision: under the linguistic and regional guidance of a 
young specialist in training for Gastroenterology, drs Maurice Russel 
– I decided on an epidemiological registration of all persons suffering 
from IBD in the area of South Limburg – this is prevalence – and 
about a continuous registration of all newly diagnosed patients – this 
is incidence - for an unlimited future. In addition, we intended to 
register demographic data, clinical data of disease presentation, 
possible etiological and risk factors, and some social consequences 
of these disorders. 

 
We were immediately warned by nearly everyone that this was 

too wide an area, that a specific hypothesis for this investigation was 
lacking, and that we were much too small as a group to perform this 
research. Fortunately, Dr Charles Limonard – director of the MEMIC 
(Centrum voor Data en Informatiemanagement of the University 
Maastricht) - believed in us, and fortunately our gastroenterology 
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colleagues in the surrounding hospitals were enthusiastic to co-
operate with the new academic group in a joint venture. Protocols 
were formulated, and really, 1991 our registration was working. 1567 
patients were included until July 1976 and in the year 1997 this 
resulted in a highly appreciated thesis by Dr Maurice Russel, the 
results of which were manifold: one of the most funny was that 
playing with teddy-bears was not a risk factor for Crohn’s disease but 
seemed to protect against UC; for the other results I recommend to 
read the thesis! 

 
Starting from this epidemiological effort, the  interest in clinical 

but also basic sciences around IBD has been flourishing in our group: 
 

Drs Bertine Geerling studied under the guidance of Dr Robert-Jan 
Brummer the influence of micro- and macro-nutrients on IBD; thesis 
presented in1999.Drs Erik Schoon went into depth with the 
phenomenon of secondary osteoporosis in IBD. 

 
Together with Prof Salvador Pena, Vrije Universiteit Amsterdam,  

we assisted in the completion of the PhD-thesis of our  friend and 
colleague Dr Xia Bing from Hubei University in Wuhan/China. 

 
Presently drs Ton Vrij is preparing the presentation of his thesis 

“Inflammatory Bowel Disease and Haemostasis – Clinical and 
Biochemical studies”. 

 
Drs Lennard Gilissen is far advanced with the study of 

pharmacokinetics and clinical application of thioguanins in Crohn’s 
disease. 

Drs Mariëlle Romberg, now stafflid in Sittard, has with incredible 
energy beside her heavy clinical work and a numerous family 
continued the registry of South-Limburgian IBD patients together with 
Drs Martine Hesselink and is now busy to elaborate a thesis on the 
role of depression and chronic fatigue in these disorders. 

 
Let me stand still a short moment at this series of young and 

successful investigators, each of them the stock from which you brew 
an academic career. After their PhD thesises and the completion of 
their specialist training, they have all left the university in order to 
follow a non-academic hospital career, a job that they doubtlessly 
perform with a great knowledge, criticism, diligence and a given and 
acquired sense for  good organization. None of them has chosen the 
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academic career, that has been offered to each of them. Why that? I 
do not want to go into speculations, but I think that clinical academic 
institutions have to profoundly reconsider their recruitment policy to 
make it possible that the enormous enthusiasm, capacity, knowledge 
and skills given to these young successful persons can be made 
available for the flourishing of academic medicine. If not, the 
Netherlands will loose out compared to other societies that are able 
to create better conditions for this group of excellence. 

 
Ladies and gentlemen, from this summary about our contribution 

to the art of medicine you will understand that I had the luck to be 
surrounded by  a lot of intelligent, eager, productive, and charming 
people within the division, the department, the hospital, the faculty 
and in this city. I have mentioned a few of them with their name, and I 
apologize that I could note quote everyone. They all have given me 
the inspiration to proceed in the field of our art, the MEDICINE, far 
beyond this day. I am very much obliged to them! 

ELSEWHERE 
After these words I would like to turn to the events that have put 

the Division of Gastroenterology on the international map, a field that 
has been fascinating for all of us and particularly for myself after the 
long road I had traveled to Maastricht. 

1. EC-IBD 

The largest coup regarding the Inflammatory Bowel Diseases 
was our participation in EC-IBD, many members of which are present 
in this auditorium after a summarizing and projecting symposium we 
held this morning. 1991 was the date that this European Collaborative 
study Group on IBD, founded in 1989 by another immigrant to the 
Netherlands – Dr Shiva Shivananda – together with the 
gastroenterologist Dr Marc van Blankenstein from the Erasmus 
University Hospital in Rotterdam, had a meeting in Baveno (Italy) 
regarding a West-European and Israelian study that intended to 
perform a registration of IBD patients, very similar to our own, in 20 
academic and non-academic centres in 13 countries. Maurice Russel 
joined the meeting on our behalf and returned inspired to make us 
participate with our own data in that study. So it happened. 
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The regional and international IBD registration became very 
successful. To cut a long story short, in 1996, when the European 
Community grant for the Shivananda/Blankenstein study was finished 
and no further study hypothesis was developed, the Maastricht centre 
was asked to take the lead of EC-IBD and to design a new study. 
Maurice Russel became scientific director under my chairmanship 
and together with the EC-IBD group we developed a study protocol 
about the influence of the Quality of Care on the Quality of Life in 
European patients with IBD, a subject interesting for the outcome 
research performed by the EC in the 5th cadre program. We received 
€ 170.000 from the EC, we found a pretty, intelligent and industrious 
young investigator, Drs Ingrid van der Eijk, to do the work together 
with this European group, and we succeeded to finish the study in 
time and with an important thesis as result. 

 
This thesis written and the money once more finished, EC-IBD, 

that had become a large mixed group of senior investigators and 
advancing young brains, put their heads together for a new study 
project to be granted by the European Community. This time the 
success had to be achieved by outcome research in 
epidemiologically important diseases. Drs Frank Wolters, with the 
help of Maurice Russel, myself and the whole EC-IBD study group 
put together a protocol named “Health care in chronic non-fatal 
disease by the example of Inflammatory Bowel Disease”. We asked 
for a subsidy of € 1.800.000,-, and we got it in 2000. 

 
A number of you will have experience from studies granted by 

European subsidies; only they will be able to assess the euphoria of 
the success, but also the yoke of the bureaucratic exercise that has 
to be followed in planning, performing, reporting and administration of 
such studies. As an illustration here the work-sheet produced by 
Frank Wolters and Maurice Russel showing the various steps that 
had to be taken by ten European working groups within the 4-year 
project with altogether about 60 collaborators from Norway in the 
North to Israel in the South. 

 
Ladies and Gentlemen, during the symposium today we could 

celebrate the official end of this study project, the final distribution of 
the funds involved, and after 10 years of intense and sometimes 
Sisyphus-like work, the transfer of the presidency of the EC-IBD 
group to Prof Pia Munkholm from the University of 
Copenhagen/Denmark. We already can look back on two thesises 
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emerging from this project; a considerable number of articles 
resulting from this study are published or accepted in the most 
prestigious journals in our field of science, and we are looking forward 
to many more to come. EC-IBD has in the mean-time achieved an 
important position as the epidemiological branch of ECCO, the 
European Crohn’s and Colitis Organisation.  Within this large and 
potent organization the NEXT STOP for EC-IBD will be the formation 
of a new large, and this time pan-European, inception cohort of IBD 
patients. I hope that the EC-IBD group will allow me to travel along 
with them for a while in this endeavor. 

 
What were the news about IBD, that have emerged so far from 

this European effort described? At this occasion, I can only tell you a 
few: 

 
1. A large international multi-centre study should take as much as 

possible advantage of internet and intranet facilities for 
communication and data transfer. 

1. Patients are not afraid of on-line collection of data, if these are 
asked in their own language and if some personal assistance is 
present. 

2. The first presentation and the clinical course of Crohn’s disease 
differs between the North and the South of Europe. 

3. The risk of mortality is increased in CD, but this concerns mainly 
patients who get the disease above the age of 40 years. 

4. In women with Ulcerative Colitis and Crohn’s disease, relapse 
rates decrease after pregnancy. 

5. In IBD, in the first decade after diagnosis, the prevalence of 
intestinal cancer is low, with a higher incidence in the North than 
in the South of Europe. 

6. The best known genetic marker for CD – Card 15 – shows a 
wide variation in frequency throughout Europe; it is not 
correlated to disease severity. 

7. Health care costs differed markedly throughout Europe; 
increased expenditure per patient was driven by country of 
residence, diagnosis, hospitalization and period of follow-up. 

8. In IBD research, the high need of communication to patients, 
health care providers, co-workers and the general public must 
be satisfied by a variety of media, including printed matter as 
well as means of intra- and internet. 

 



22 NEXT STOP 

The reader might ask whether it is worth-wile to repeat an effort 
like this periodically. The EC-IBD group is convinced about this of 
many reasons: As we still do not know what the causative factors of 
IBD are, and what factors may modulate change its course, new 
insights can emerge from epidemiological studies, either 
hypothesized or by chance. Also, in our daily practice we are 
confidant that we are doing well for our patients in treating them with 
ever new pharmaceutical compounds, surgical measures or 
sometimes dietary and psychological interventions. Effects of some of 
these treatments may be proven in single trials of selected patient 
groups, but do they really alter the picture of the disease in a large 
mixed community and over long terms? And then, one of the big 
questions put to us by our patients every single day: How much of 
these disease is genetically caused and how much depends on 
circumstances? With other words: Will my children be at risk and 
what can I do myself to improve my condition? Especially these latter 
questions is certainly unanswered and are incentive enough for the 
next big study by EC-IBD. 

2. The IBiS Club 

Another international network contributing to the success of our 
unit was the IBiS club, founded by Dr Axel Brekle from the 
pharmaceutical company Solvay and myself shortly after my arrival in 
Maastricht. The purpose of the club was the creation of a European 
think tank regarding functional gastro-intestinal disorders, the most 
importantly the Irritable Bowel Syndrome, IBS. Not for nothing the 
club was called IBiS: look at the name of the disease and remember 
that the IbiS bird is the only animal that can give an enema to itself. 

 
The IBiS Club consisted of 11 steady members from 10  

countries and met from 1992 to 2003 twice yearly, always in a 
different country: These are the members from the first meeting. Each 
meeting had a different subject and, as the chairman, I had the right 
to distribute topics within the main theme to the various members of 
the Club on beforehand. The scientific part of the meeting consisted 
of short presentations and nearly limitless discussions and brain-
storming. Every word was audio-taped, and the respective hosting 
member of the club had to compile a Working Report of the meeting 
that then was published in the journal Digestion and internationally 
distributed. The topics and the way of discussion was never 
influenced by the company. The IBiS-Club became famous world-
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wide and has been copied in several countries. Many study designs 
have taken their origin from the free discussions in the club, amongst 
them the study about IBS in General Practice performed by our 
group, already mentioned above. The club faded away under the 
weight of new emerging drugs, serotonin agonists and antagonists, 
none of which unfortunately has really been able resolve the multiple 
problems connected with  this challenging functional disorder in which 
somatic and psychosocial factors are entangled in an ever varying 
way. 

3. The MATRIX study 

The co-ordination of yet another large European study kept 
myself and some colleagues busy and traveling, widened the 
geographic and scientific scope of the group: The MATRIX study, the 
eponym for the effect of corticosteroids on the bone matrix in Crohn’s 
disease.The interest for osteoporosis, severe reduction of the bone 
matrix,  was already present within the Divisions of Rheumatology 
and Endocrinology of the Department of Internal Medicine when the 
pharmaceutical company ASTRA, that I knew well from my time in 
Sweden, introduced a so-called topical corticosteroid – budesonide – 
for the treatment of ileo-coecal Crohn’s disease. There was some 
evidence that this drug could give favorable mucosal 
immunosuppression without the known systemic steroid side effects, 
one of them being osteoporosis. Our group designed a study to test 
the potential difference between conventional steroids and the new 
drug. Prof Arie Kruseman, endocrinologist, and myself traveled by 
plane and – unforgotten – also helicopter to the company site in 
Lund/Sweden and advocated for our hypothesis and study design. 

 
Ladies and gentlemen, that day became the start of a 10-years’ 

effort, involving 37 investigators from 9 countries to collect more than 
a million data of 271 patients treated with either of the drugs and 
followed for two years. The study cost was greater than 5 million 
dollars, and in the end my colleague Dr  Erik Schoon and myself were 
proud to have published two large papers that went far beyond the 
aims of the original hypothesis. We had found some evidence for the 
idea that bone fractures in CD not necessarily were caused by the 
effect of steroids but by the inflammatory process itself. Fortunate for 
the study patients - and subsequently for many other patients with CD 
- we could also support the finding that the ileo-coecal disease 
location could on short- and on middle-long term be treated by this 
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selective corticosteroid with significantly less side-effects than with 
conventional steroid prednisolone. 

 
Why do I extend so much on the collaboration with two drug 

companies and the theoretical and practical results obtained from 
such research? I find that it is time to once more point out that much 
research, be it in the field of medicine or in other disciplines, would 
either never come off or quickly stagnate if universities and clinical 
departments would not co-operate with the researching biomedical 
industry. As long as the contracts between universities and 
companies are subjected to legal and ethical control and the projects 
envisaged have passed independent, ethical committees of the 
institutions, such collaboration can only result in advantages for both 
parts. Also, for those who insist that only generic drugs should be 
marketed to patients: who do they think should risk to create a single 
new drug and thereby potentially loose out large amounts of capital if 
there were not the chance of sometimes gaining something in such 
ventures. 

 
Having said this, I would like to thank once more all the friends 

and co-workers from a large number of pharmaceutical companies 
with whom my group and I myself have been working in these last 16 
years. They have  substantially contributed to our research and to our 
educational efforts. 

4. The North, OMGE, ASNEMGE, and UEGF 

For a moment, let me speak about foreign politics. Some words 
about my relationship with the academic gastroenterology colleagues 
in the rest of the Netherlands: not all of them have understood what it 
means to come as a foreigner from abroad and to build up a Division 
of Gastroenterology in a new-born academic center that at the same 
time then has the function of a Town and General District Hospital.  
Fortunately, against many odds, we succeeded.  And I am happy that 
Prof Ad Masclee, who will follow me up in a few days, will be able to 
lead one of the larger and clinically most varied gastroenterology and 
hepatology divisions in this country. 

 
In spite of the psychologically and geographically long distance 

from Maastricht to the big centres in the West and North of the 
Netherlands, a number of very good friends supported our work: 
Especially I would like to mention Prof.s Stefan Meuwissen, Salvador 
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Pena, Cornelius Lamers, Andre Smout, Jan Janssen and Gerard van 
Berge Henegouwen, all of whom have an excellent notion of the 
internationality of science, a modesty of speech, and a sense for 
hidden symptoms and signs. 

 
A special gratitude to Prof Gerard van Berge Henegouwen who 

promoted my career within European and global Gastroenterology by 
having me nominated as the representative of the Dutch Society of 
Gastroenterology in all important international associations in our 
field, the Organisation Mondiale de Gastroenterologie (OMGE), the 
European Union of Medical Specialists (EUMS/UEMS), and - most 
importantly - the Association des Societees Nationales et 
Mediterannees de Gastroenterologie (ASNEMGE). 

 
 In this latter association I filled the post of the treasurer for the 

last six years. Together with presidents and secretaries like Peter 
Ferency (A), Chris Hawkey (GB), Joergen Mask-Radsen (DK) and 
Rolf Hultcrantz (S) we succeeded to establish ASNEMGE as the true 
representation of about 25.000 European Gastroenterologist in 41 
National Societies, playing a decisive role in the joint United 
European Gastroenterology Federation. 

 
Much of the public relations of ASNEMGE was pushed by a 

Maastricht invention, The Young Investigators’ Meetings (YIM), 
started with the sponsorship of Prof Guido Tytgat at the 9th UEGW 
meeting in Amsterdam 2001 and since then repeated ten times 
during many European congresses and post-graduate courses. The 
YIM offers training and exercise in starting research for young 
gastroenterologists from whole Europe and the Mediterranean area. 
In one- or two-day residential courses, basic knowledge is transferred 
of formulating hypotheses, writing research plans, cultivating 
laboratory techniques, storing results, applying statistical methods 
and writing up manuscripts. This happens in an interactive manner 
derived from the problem-based learning of our university. My co-
worker Dr Daisy Jonkers has assisted me from the start onwards and 
is now running these inspiring workshops with great success. Many 
skilled teachers from whole Europe participate, and I hope that in the 
future a new young educative talent from the Netherlands, Prof Joost 
Drenth from Nijmegen, will take over my role as a co-director. If you 
want to see the students and teachers in action, if you want to enjoy 
our lectures and see our young colleagues from around Europe, 
please visit the ASNEMGE website www.asnemge.org . 
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NEXT STOP 
Being a full professor in a clinical discipline employs every angle 

of your brain including the part that lay people call the soul; if you 
work in a semi-surgical branch as the gastroenterology, even the 
body gets its part. Thus, it is natural that one avoids to retire from 
such a job. If it is necessary for administrative reasons, and if you are 
a traveler of life, you look forward to your NEXT STOP in good time, 
assuming that there never will be a LAST STOP. Here now the two 
next stops I have chosen for the near future, one in Maastricht 
(reported in Dutch) and one in Ferrara (reported in Dutch and Italian) 

1. Screening voor colon kanker in Maastricht 

Er zijn honderden van maag-darm-lever ziekten die de MDL arts 
bezig houden: maagzweren, prikkelbare darm, schrompellever, 
alvleesklierontsteking, en zo voorts. Echter kanker is de ziekte die 
door ons allen het meest wordt gevreesd. Terwijl maagkanker in de 
Westerse wereld aan het afnemen is (mogelijk ten gevolge van het 
verdwijnen van het bacterium Helicobacter pylori, is het optreden van 
dikke darmkanker, in de voortzetting colonkanker genoemd, continu 
aan het toenemen. De oorzaken van deze toename zijn niet volledig 
bekend, maar zijn waarschijnlijk te zoeken in de moderne 
levenswijze: te veel calorieën, in het bijzonder door vet; stijgend 
gemiddeld lichaamsgewicht; te weinig beweging; te veel alcohol; en 
natuurlijk: het roken. 

 
In de wereld is colonkanker het tweede meest frequente type 

van kanker, in Nederland na borstkanker de tweede meest frequente 
kanker bij vrouwen, bij mannen de derde meest frequente kanker na 
prostaatkanker en longkanker. Ieder jaar zijn er circa 9000 nieuwe 
gevallen en sterven er circa. 4500 personen van deze ziekte. De 
behandeling van colonkanker bestaat uit operatieve ingrepen voor de 
primaire tumor en eventuele lever-resecties voor metastasen. Sedert 
korte tijd zijn er geneesmiddelen beschikbaar voor ondersteunende of 
palliatieve chemotherapie. 

 
Met zicht op de veroudering van de maatschappij en de steeds 

stijgende kosten van de gezondheidszorg heeft de overheid zich in 
de laatste jaren sterk ingezet voor een uitbreiding van de preventieve 
gezondheidszorg. Colonkanker is een ideaal onderwerp voor 
preventieve actie: waarom? Colonkanker kan met een enkele 
methode - endoscopisch onderzoek, in dit geval de coloscopie - 
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ontdekt worden; colonkanker heeft ook een niet kwaadaardig 
voorstadium, adenomen, die met dezelfde techniek opgespoord en 
zelfs verwijderd kunnen worden. Vroege diagnostiek van colonkanker 
en preventie door ontdekken en verwijderen van adenomateuze 
poliepen zal volgens model berekeningen het sterftecijfer door deze 
kanker met ca. 70-90% kunnen reduceren. De kosten om op deze 
wijze een toegevoegde levenswaardig jaar te verwerven ligt rond 
20.000 US dollars en daarmee liggen de kosten lager dan voor het 
bereiken van een soortgelijk doel met borstkanker screening. 

 
Nederlanders zijn in Europa het minst ingelicht over deze feiten, 

omdat de overheid jarenlang minder gemotiveerd was om nieuwe 
vormen van kankerscreening te starten. Dat is nu veranderd, niet in 
het minst door acties van het genootschap MDL ziekten, die zag dat 
in de buurlanden, maar ook in Oost-Europa, en in het bijzonder in de 
Verenigde Staten colonkanker screening al lang met goed resultaat 
was ingevoerd. 

 
Al in de jaren 1985 tot 1990 had ik samen met mijn collega Dr 

Ulrich Armbrecht in Duitsland een serie van 1166 patiënten in een 
revalidatie kliniek gescreend en daarbij  5 personen met colonkanker 
en 153 personen met adenomata ontdekt, tot een directe kostprijs per 
gediagnostiseerde screenee van $ 6.934,- en $ 430,-, respectievelijk. 
Het idee, soortgelijke preventie ook in Nederland in te voeren heeft 
mij nooit met rust gelaten. Uiteindelijk – na veel werk van overtuigen 
en lobbying - was het zover dat de Minister van Gezondheid na 
advies van de Gezondheidsraad twee piloot projecten voor 
colonkanker screening heeft goedgekeurd, als eerste ons eigen 
project, kort daarna een samenwerkingsproject tussen de 
Universiteiten Amsterdam en Nijmegen. 

 
Het Amsterdam-Nijmegen project zal onderzoeken of de 

traditionele wijze om colonkanker te ontdekken ook in Nederland 
toepasbaar is. Hiervoor worden personen (screenees) gevraagd om 
ontlastingsproeven op sporen van bloed te laten onderzoeken, met 
de zogenoemde “Faecal Occult Blood Test” (FOBT). Als deze test 
positief uitvalt wordt aanbevolen een dikke darm endoscopie te 
ondergaan. Deze screeningsmethode is in grote onderzoeken in 
Denemarken, Engeland en Zweden uitgevoerd en heeft laten zien dat 
de mortaliteit in colonkanker daarmee circa 25-30% verlaagd kan 
worden. Nadeel van deze methode is dat zij hoofdzakelijk relatief 
grote, “volwassene” laesies aantoont, voornamelijk kankers en grote 
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poliepen. Zij mist kleinere laesies wiens verwijdering de groei van 
kanker in de toekomst kan voorkomen. Als illustratie: in onze Duitse 
studies waren 21/25 adenomen, die wij met de sigmoidoscopie of 
coloscopie ontdekten, negatief bij de faecale bloed-test. De 
onbetrouwbaarheid van de FOBT heeft de consequentie dat de test 
tenminste tweemaal per jaar herhaald moet worden om de screenees 
enige zekerheid te geven dat opnieuw aangegroeide tumoren ontdekt 
kunnen worden. In bevolkingsonderzoek is de adhesie tot deze 
methode dan ook relatief laag, circa 25%, en vereist continue 
grootschalige publicatie om de bevolking te motiveren. 

 
De methode die wij in Maastricht zullen toepassen onderscheidt 

zich op twee essentiële punten: 1. de methode om colonkanker en 
voorstadia te ontdekken, en 2. de wijze hoe deze vroege diagnostiek 
respectievelijk preventie in het openbaar wordt aangeboden en 
gefinancierd. 

 
1. Wij hebben ervoor gekozen, om primair coloscopie als 

screeningsmethode te gebruiken, zoals dit bijvoorbeeld in de 
VS, in Duitsland, Italie en Polen gebeurt. Met deze methode 
wordt zonder voorselectie de gehele dikke darm bekeken, 
kanker onmiddellijk gezien en door weefsel proeven exact 
gediagnosticeerd. Poliepen, die voorstadia van kanker kunnen 
zijn, worden met weefselproeven gediagnosticeerd en dan met 
een enkele electro-chirurgische methode verwijderd. Het wordt 
verondersteld, dat personen die een dusdanig nauwkeurig 
onderzoek zonder bevindingen hebben ondergaan, pas na 10 
jaar een nieuwe voorzorg onderzoek nodig hebben. Echter, als 
bij screening belangrijke laesies werden gevonden, moet 
vroegere controle plaats vinden: in dit geval is de screenee een 
patiënt geworden. 

 
2. De coloscopie als primaire screeningsmethode is meer 

ingrijpend dan de primaire FOBT methode. Daarom kan de 
adhesie tot een dusdanig preventie aanbod zwak uitvallen. Dit is 
de reden waarom wij voor de Maastrichtse colonkanker 
screening een bijzondere wervingsmethode toepassen, die 
elders in de wereld al met succes is gebruikt en die wij ook zelf 
in Duitsland toegepast hebben: screening in gesloten, wel 
gedefinieerde bevolkingsgroepen. Wat houdt dit in? In de 
lopende studie bieden wij het voorzorgonderzoek aan bedrijven 
aan die hun medewerkers daartoe willen uitnodigen als 
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tegemoetkoming. Evenals anderen hebben wij ervoor gekozen 
om de screening te beperken tot een leeftijd boven 50 jaar 
omdat dit de grens is voor de cost-efficacy van deze speciele 
vorm van screening. Ook zullen wij een zeer gestructureerd 
voorlichtings-traject toepassen om de potentiële screenees te 
motiveren. Onze plannen voor de komende 2,5 jaar zijn 
coloscopie screening aan te bieden aan 3500 medewerkers in 
vier Zuid-Limburgse bedrijven, includerend het azM. Wij rekenen 
- gezien de ervaringen van anderen en van ons zelf - met een 
acceptatie van ca. 40% van de uitgenodigden, dat heet totaal op 
1.400 personen, en wij denken dat wij bij ca. 1% van dezen 
kanker in relatief vroeg stadium zullen ontdekken en niet-
kwaadaardige voorstadia kunnen verwijderen in ca. 15-20% van 
de screenees. 

 
Uiteraard zal dit onderzoek niet beperkt blijven tot enkel 
toepassing van colonkanker screening middels coloscopie. Wij 
zullen in dit onderzoek een vergelijking inbouwen met 
alternatieve screeningsmethoden, die of al bestaan of in 
ontwikkeling zijn. Wij zullen ondermeer kijken hoeveel maligne of 
pre-maligne laesies gemist zouden worden als wij alleen het 
recto-sigmoid, dat zijn de laatste 60 cm van de dikke darm, 
onderzocht zouden hebben. De sigmoidoscopie is namelijk de 
methode die in Engeland op grote schaal wordt toegepast en die 
waarschijnlijk bij 25% van de screenees de kanker niet ontdekt. 
Wij zullen ook, dit in samenwerking met de afdeling Pathologie, 
in het bijzonder met Prof Adriaan de Bruine en Dr Manon 
Engeland, zien of het onderzoek van ontlasting naar genetische 
en zogenoemde epigenetische merkstoffen als voor-screening 
zal kunnen worden toegepast. Hiervoor zijn door de pathologen 
grote subsidies verworven. De hypothese bij deze 
onderzoekstak is dat de ontdekking van kankerlaesies door deze 
merkstoffen meer gevoelig en meer specifiek zal zijn dan de 
bloedbepaling in de faeces door de FOBT 

 
Verder zal er in samenwerking met de afdeling Klinische Chemie 
onderzocht worden of de aanwezigheid van colonkanker en pre-
kanker laesies ontdekt kan worden door analyse van eiwitten, 
proteinen, in het bloed. Dusdanige kanker-typische eiwitten 
worden namelijk door vele tumortypen aangemaakt. Het 
aantonen van bepaalde eiwitpatronen zal vervolgens als pre-
selectie voor endoscopisch screening gebruikt kunnen worden. 
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Dit gedeelte van het onderzoek wordt uitgevoerd met Prof Marja 
van Dieijen-Visser en Dr. Wil Wodzig . 

 
Velen van u hebben waarschijnlijk gehoord dat er recentelijk 
nieuwe radiologische methoden zijn ontwikkeld om groeisels in 
de dikke darm te visualiseren, de zogenoemde virtuele 
coloscopie met CT- of MRI-scanning. In samenwerking met Prof 
Jos van Engelshoven, Dr Regina Beets-Tan en Drs Roy Vliegen 
willen wij in een deel van de screeningpopulatie ook de voor- en 
nadelen van deze alternatieve methodes in kaart brengen. 

 
Onze interesse eindigt hier nog steeds niet. In het studieprotocol 
is ook voorzien dat wij de redenen onderzoeken waarom een 
deel van de uitgenodigde personen het preventie onderzoek 
accepteren en anderen niet. Dit zal belangrijke indicaties kunnen 
geven hoe dergelijk onderzoek in de toekomst moet worden 
geannonceerd. 

 
Tenslotte zijn wij nog in een verdere vraag geïnteresseerd. Wij 
weten dat de risicofactoren voor colonkanker (overgewicht; 
weinig beweging; alcohol en tabak) bijna identiek zijn met de 
risicofactoren voor andere kwaadaardige aandoeningen 
(borstkanker, uteruskanker) en de grote bevolkingsziekten 
arterieverkalking, hartinfarct, en herseninfarct. Door de 
overlappende ziekterisico’s van de screenees te analyseren 
zullen wij hopelijk in de toekomst weten of geisoleerde orgaan 
screening, zoals voor colonkanker, of een simultane breder 
screeningsaanbod meer zinvol zullen zijn. 

 
Dames en heren, wij praten zojuist over NEXT STOPs. De NEXT 
STOP voor dit project komt over 10 jaar, als wij de personen die 
gescreend werden volgens de minister mogen vergelijken met 
die, die om een of ander reden geen screening met coloscopie 
hebben ondergaan. Pas dan zullen wij een meer definitieve 
indruk hebben, of wij echt geslaagd zijn door onze activiteiten 
ziekte en dodelijkheid door colonkanker - en in het algemeen - 
omlaag te brengen. Ik hoop erbij te kunnen zitten als de 
computers beginnen te draaien en deze getallen produceren. 

 
Voor de zekerheid wil ik al nu iedereen danken die dit voor de 
toekomst betekenisvolle onderzoek mede geïnitieerd en mogelijk 
gemaakt hebben, in het bijzonder Mr Serve Kuijer, vice-voorzitter 
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Raad van Bestuur azM, die van het eerste ogenblik aan een 
energieke promotor is geweest.  U begrijpt dat ik mij gelukkig 
mag prijzen, in deze fase van mijn leven een lang gekoesterde 
onderzoeksdroom te mogen verwezenlijken, en dan ook nog met 
een dusdanig team. 

2. Problem-based learning in Ferrara 

Een van de NEXT STOPS zal voor mij 1000 km zuidelijker zijn: 
het verder uitbouwen van het Problem-Based Learning in Ferrara en 
op andere locaties in Italië. Deze activiteit heeft nu al een lange 
historie. Negen jaar geleden ben ik met mijn gezin naar een boerderij 
in de Po-vlakte in Italië verhuisd. Korte tijd later werd ik door een 
buurman in contact gebracht met een van de meest progressieve 
hoogleraren van de Medische Faculteit in Ferrara, Prof Tristano 
Sapigni, die met grote interesse mijn verhalen over het Maastrichtse 
onderwijssysteem beluisterde. Ik werd voorgesteld aan de 
verantwoordelijke voor het Ferrara medisch curriculum, Prof G. 
Mollica, en de toenmalige decaan, Prof Francesco Avato. 
Professores Sapigni en Mollica bezochten Dekaan en Medische 
Faculteit hier in Maastricht, en in 1999 was ik in de gelegenheid het 
toenmalige engels talige blok 4.2. “Abdominal Complaints” in het 
Italiaans aan een groep van geselecteerde Italiaanse studenten te 
geven, samen met de nieuw verworven vriend, de gastroenteroloog 
Prof Giorgio Ricci. 

 
Aan het eind van dit blok werd een informatie bijeenkomst 

georganiseerd voor de gehele Ferrara faculteit; Dr Gerard Majoor van 
het Internationale Bureau der Faculteit kwam als ondersteuning en 
wij demonstreerden PBL in de grote aula aan de voltallige faculteit. 
Aan het einde van de discussies rees een van de studenten spontaan 
en verklaarde voor het gehele auditorium dat deze cursus de beste 
was geweest die zij tot nu toe in haar studium had gehad en dat zij 
niets meer wenste dan het PBL systeem tijdens de gehele opleiding. 
Zij is nu anesthesioloog in Ferrara. Zo ver, zo goed. 

 
Na een aantal herhalingen van blok 4.2. in Ferrara werd in 

2003een officieel contract gesloten tussen de Medische Faculeiten in 
Ferrara en Maastricht voor een uitgebreide educatieve 
samenwerking: FAME, dat is Ferrara/Maastricht Academic Medical 
Exchange. In de  twee volgende academisch jaren  2003/2004 en 
2004/2005 studeerden 10 Ferrara studenten in Maastricht en 20 
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Maastricht studenten  in Ferrara, of gebruik makend van bestaande 
engels-talige blokken, of na noodzakelijke vertaling van nederlandse 
blokken naar het Engels.  

De tijd in het buitenland had blijkbaar voor beide partijen een  
sterke impact. De Ferrara studenten, die naar Maastricht kwamen, 
zijn momenteel in opleiding tot specialist in het academisch 
ziekenhuis S Anna in Ferrara en functioneren als tutoren in al de 
blokken die wij organiseren. De eerste Maastrichtse studenten in 
Ferrara hadden samen met hun Italiaanse vrienden de gelegenheid 
Prof Romano Prodi, toen voorzitter van de Europese Commissie, nu 
Italiaans premierminister, in Ferrara te ontmoeten en met hem over 
de academische competitie tussen Europa en het Verre Oosten te 
discussieren. Zij spreken er nog steeds over. 

 
Het nieuwe Maastrichtse curriculum, dat in 2001 werd gestart, 

heeft de Engelstalige blokken naar het tweede studiejaar verplaatst. 
Dit maakt de uitwisseling met buitenlandse studenten uit traditionele 
onderwijssystemen moeilijker. Echter, om studie continuïteit  binnen 
het FAME programma te realiseren hebben wij in het academisch 
jaar 2005/2006 de Nederlandse blokken 2.1. en 2.2. in het Engels 
vertaald om ze in Ferrara te kunnen aanbieden aan studenten uit 
beide deelnemende faculteiten; weer verbleven 20 Maastricht 
studenten in Ferrara, zelfs tijdens Sinterklaas! 

 
Als voorlopige kroon op het werk werd uiteindelijk door collega 

Ricci en mij een volledig nieuw blok ontwikkeld, het keuze blok 2.6.  
“Abdominal complaints, outside Europe and North America”, dat 
jongsleden  de eerste keer  voor 20 Maastrichtse en 4 Ferrara 
studenten in Ferrara werd gegeven. Het blok heeft als inhoud 
onderwerpen die in beide curricula helemaal niet of slechts punctueel 
behandeld worden: de diversiteit van de ziekte epidemiologie in 
zogenoemde ontwikkelde en nog ontwikkelende landen; de invloed 
van geografische, klimatologische, economische en politieke factoren 
op gezondheid en zorg; de subtropische en tropische infectieziekten; 
en uiteindelijk hoe met geringe middelen op een rationele wijze 
basale gezondheidszorg in ontwikkelingslanden geboden kan worden 
en welke effecten dit heeft op de verder ontwikkeling van deze. 

 
Het blok werd door de studenten, maar ook door de docenten 

die uit Maastricht en meerdere Italiaanse universiteiten kwamen, zeer 
gewaardeerd, bijzonder echter door de drie studenten die 
onmiddellijk naar dit blok voor stages naar Sudan, Nicaragua en 
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Thailand vertrokken en die aangaven dat het blok de ideale 
voorbereiding was geweest. 

 
A questo punto prendo l’occasione di dire qualche parola di 

ringraziamento in Italiano per gli amici e colleghi in Italia e 
specialmente a Ferrara. E molto difficile cambiare culture ed abitudini  
tradizionali per universita con una storia lunga e celebre come quella 
di Ferrara, ma anche per una universita molto piu giovane come 
quella di Maastricht che e fiera del suo successo e non vuol fare tanti 
compromessi con questo sistema di PBL che ha cosi forte contribuito 
alla sua fama. 

 
Fortunatamente i veri giovani – docenti e studenti – hanno una 

voglia e capacita di tolleranza e flessibilita molto alta e rinforzano un 
processo che nel contesto Europeo ma anche globale e essenziale  
per la sopravivenza della nostra cultura colla sua filosofia, bellezza e 
liberta mentale. Con questo i miei sinceri complimenti per i membri 
delle due facolta che hanno participato a FAME con lavoro, fantasia, 
entusiasmo e cola voglia di contribuire al tessuto umano del nuovo 
rinascimento Europeo. 
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DANK 
Dames en heren, U hebt een uitgebreid verhaal moeten 

aanhoren over een lange periode van streven, slagen, falen en 
verder streven. Voor mij is de combinatie van procedures en 
onderwerpen in deze tijd een groot plezier geweest. Ik kan na 16 
jaren geen beter en meer vervullende beroeping bedenken.. 

 
Gaande weg heb ik aan velen mijn dank uitgesproken voor hulp 

en good company. Hier nog enige betekenisvolle en oprecht 
gemeende woorden aan vijf instanties: 

 
- De Raad van Bestuur van het azM voor een langdurend 

vertrouwen in mij en mijn voorstellen en gedachten, een 
vertrouwen dat blijkbaar nog steeds voortduurt en dat ik op de 
beste wijze zal proberen te rechtvaardigen. 

 
- Het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht en de 

Faculteit der Geneeskunde van deze universiteit voor de 
gelegenheid en de middelen, mijn wetenschappelijke ideeën uit 
te werken, te toetsen en te publiceren. 

 
- Mijn gezin, dat heeft begrepen, dat het met een Vliegende 

(keuze-) Hollander moest leven. Zij hebben mij altijd met advies 
en zonodig kritiek ter zijde gestaan. 

 
- Het lot, wat dit ook moge zijn, voor al het geluk dat ik heb 

gehad. 
 
- … en, last but not least, SN Brussels Airlines, die mij al de jaren 

betrouwbaar naar de NEXT STOP hebben vervoerd. 
 

 
Meneer de Rector, Dames en Heren, ik heb gezegd. 
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