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Inaugurele rede Daniel Keszthelyi 
3 juni 2022 

Universiteit Maastricht 
 

 
Geachte mevrouw de pro-rector, 
Geachte collega’s, beste vrienden en familie. 
 
Laat ik beginnen met een fundamentele vraag: hoe spreek je nou die naam uit? 
Zonder enige kennis van de Hongaarse taal is dit toch nogal een uitdaging. De meeste haken 
na de eerste 3 letters al af en zetten in op hun creativiteit, waardoor de varianten Castelli, 
Keslee-thee of zelfs Ketelizinsky ontstaan. 
 
Om de vraag goed te beantwoorden moeten we een kleine uitstap maken naar de 
Hongaarse fonologie. De combinatie ‘sz’ spreek je uit als ‘s’ en ‘ly’ als ‘j.’ De ‘y’ is een 
verzachtende klank waardoor je de ‘l’ in feite niet uitspreekt. Daarentegen spreek je wel de 
‘h’ separaat uit. Als je dit weet wordt het alweer een stuk makkelijker: Kest-he-ji. 
 
Mocht u denken dat dit al een hele opgave was, laat ik u nog twee andere voorbeelden zien. 
Dit is Mihály Csíkszentmihályi. Hij is een van de ‘godfathers’ van de positieve psychologie en 
bedenker van concepten zoals de ‘flow’ en de ‘experience sampling method,’ afgekort ESM. 
De ESM hebben we hier in Maastricht in samenwerking met de afdeling psychiatrie ook 
uitgebreid toegepast voor het meer accuraat registeren van klachten bij verschillende 
aandoeningen.  
En dit is Albert Szent-Györgyi. Hij heeft de Nobelprijs in 1937 gekregen voor het ontdekken 
van vitamine C. Dat deed hij overigens met behulp van een stuk paprika die hij als 
avondeten geserveerd kreeg door zijn vrouw. Hij had geen zin om het op te eten maar wilde 
geen ruzie met zijn vrouw, dus nam hij het stiekem mee naar zijn lab. Later is het hem gelukt 
om, met behulp van paprika’s, grote hoeveelheden vitamine C te isoleren. Onderzoek met 
paprika’s, dat is een typisch Hongaars ding. Op de paprika’s kom ik straks nog op terug. 
 
Wat bij alle namen opvalt hier is dat ze eindigen met een -i. Hongaars is een zogeheten 
agglutinerende taal, dat wil zeggen dat voorzetsels en achtervoegsels aan het bijhorend 
woord worden ‘geplakt.’ De -i aan het einde van een Hongaars woord betekent ‘van.’ 
Keszthelyi is dus ‘van Keszthely.’ 
 
Als u ooit goed op de kaart van Hongarije hebt gekeken, kon u een plaats Keszthely (zonder 
de -i dus) ontdekken. Keszthely ligt aan de westelijke oever van het Balatonmeer, een 
populair vakantieoord. Ik ben zelf wel eens in Keszthely geweest, maar heb verder geen 
enkele connectie met deze plaats. 
 
De achternaam Keszthelyi werd gekozen door mijn overgrootvader in 1933. Hij was namelijk 
geboren als ‘Kolbert’ en behoorde tot de Duitse minderheid in Hongarije, genaamd de 
‘Donauschwaben’. Hun moedertaal was ook Duits, mijn overgrootmoeder sprak 
bijvoorbeeld helemaal geen Hongaars. Maar hoe kwamen nou die Duitsers in Hongarije 
terecht?  
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Hiervoor moeten we 500 jaar terug in de geschiedenis. Hongarije was toen een koninkrijk en 
een stuk groter dan nu, hier te zien binnen de rode lijn. Het Koninkrijk Hongarije werd in de 
16e eeuw binnengevallen door de Ottomanen en het middelste deel van het land werd 150 
jaar lang bezet gehouden, aangegeven met de donkergroene kleur. Uiteindelijk werden ze 
eind 17e eeuw verdreven maar qua bevolking bleef er praktisch niemand meer over. Duitse 
kolonisten werden vervolgens uitgenodigd om als boer in hun levensonderhoud in dit 
gebied te voorzien en daartoe kregen ze land en belastingvrijheid. Zij vestigden zich onder 
andere in het zuidoostelijke deel van Hongarije. 
 
Fast forward naar de 20e eeuw. In de jaren ‘30 werden de ‘Donauschwaben’ gedwongen om 
hun Duitse naam in te wisselen voor namen die meer Hongaars klonken. Dus kreeg mijn 
overgrootvader een lijst met Hongaars klinkende namen die begonnen met een K. En hij 
vond toevallig ‘Keszthelyi’ het mooiste klinken.  
 
Zelf ben ik geboren in Pécs. Pécs ligt in het zuidoosten van Hongarije. Het is een 
universiteitsstad vergelijkbaar met Maastricht qua inwonertal met eveneens een rijke 
geschiedenis. Je kunt hier nog tot op heden de sporen van de Turkse bezetting zien. Zo ook 
een voormalige moskee, inmiddels een katholieke kerk op het hoofdplein van de stad. In 
Pécs kwam ik ook voor het eerst in aanraking met wetenschappelijk onderzoek, nog als 
student geneeskunde. Ik kwam terecht in de onderzoeksgroep van wijlen Professor János 
Szolcsányi. U moet nu overigens niet denken dat alle Hongaarse namen op -i eindigen, want 
mijn directe begeleider was Professor Zsuzsanna Helyes, met wie ik tot op heden mee 
samenwerk. Die eerstgenoemde Szolcsányi had een belangrijke ontdekking gedaan in de 
jaren 60, wederom met behulp van paprika’s. Of beter gezegd hete pepertjes.  
 
De pittige smaak van hete pepertjes wordt veroorzaakt door een stof die capsaicine die 
heet. Capsaicine stimuleert een hele selecte groep zenuweinden, die belangrijk zijn bij het 
signaleren van pijn. Denkt u maar aan het fenomeen waarbij u in uw ogen gaat wrijven na 
het snijden van hete pepertjes. Professor Szolcsányi ging ervan uit dat het effect 
gemedieerd wordt door een specifieke receptor, maar in de in die tijd waren er nog geen 
moleculaire technieken, zoals de inmiddels alom bekende PCR, om dit aan te tonen. Een 
Amerikaanse onderzoeker, David Julius, was dit eind jaren 90 wel gelukt en kreeg hiervoor 
afgelopen jaar de Nobelprijs. 
 
De capsaicine-gevoelige zenuweinden zitten overal in ons lichaam, dus ook in de darm. Deze 
zenuweinden spelen waarschijnlijk een belangrijke rol bij het ontstaan van buikpijn. Hier in 
Maastricht hebben we ook capsaicine gebruikt in een experimenteel model om meer te 
weten te komen over het ontstaan van buikpijn. Wij maakten gebruik van een catheter die 
via de neus in de dunne darm werd ingebracht, waarover een vloeibare vorm van capsaicine 
in de darm werd geïnfundeerd. Dit prikkelt dan het slijmvlies van de darm. Tijdens de infusie 
van capsaicine worden er foto’s gemaakt van de hersenen met behulp van een MRI scanner. 
Dit is overigens ook een speciale MRI scanner met een sterke magneet, hier op de 
Maastricht Health Campus beschikbaar, waardoor kleine details in de hersenen zichtbaar 
worden. Hiermee kunnen we dan zien welke gebieden geactiveerd raken als gevolg van de 
prikkeling van de darm met capsaicine. Op deze afbeelding kunt u de gebieden van 
hersenactivatie in het geel en rood zien.  
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Een belangrijk gegeven is, is dat een bewust gevoel van buikpijn alleen dan kan ontstaan 
wanneer de signalen uit de darm de hersenshors bereiken. We maakten bij dit onderzoek 
dan ook onderscheid tussen mensen die wel of geen buikpijn hebben gevoeld tijdens de 
capsaicine infusie. Wat opviel is dat de activatie van de hersenschors in beide groepen 
waarneembaar was, maar dat dit vele malen groter was bij diegenen die ook de pijn bewust 
hebben ervaren. Enerzijds laat dit model zien dat er een directe verbinding is tussen darm 
en hersenen, beter bekend als de hersen-darmas, en helpt ons om te begrijpen hoe 
pijnklachten kunnen ontstaan. Tegelijk illustreert dit model dat pijn, anatomisch gezien, 
altijd tussen de oren zit. Hierover later nog meer. 
 
Capsaicine is een voorbeeld van een chemische prikkel die pijn uit kan lokken via het 
prikkelen van zenuweinden in het slijmvlies van de darm. Naast chemische prikkels kan de 
darm ook mechanische prikkels, zoals de uitzetting van darm, detecteren. Met behulp van 
rekreceptoren kan hierdoor óók een pijnsignaal worden gegenereerd. En dit fenomeen was 
al bekend vóór de tijden van de moderne geneeskunde.  
 
Laat ik u nu het verhaal vertellen van de heilige Erasmus. De heilige Erasmus was een 
bisschop, die in de 3e eeuw na Christus leefde. In die periode werden de christenen voor 
hun geloof vervolgd. De heilige Erasmus werd ook berecht en stierf als gevolg van een 
marteling. Zijn marteldood werd afgeschilderd door de Vlaamse kunstenaar Dirk Bout in de 
15e eeuw en is als altaarstuk te bewonderen in de Sint Pieterskerk te Leuven. Wat hierop te 
zien is, is dat de heilige Erasmus op de pijnbank ligt met zijn buik opengesneden. Tegelijk 
wordt met een windas zijn dunne en dikke darm langzaam uit zijn buik gedraaid. Dit móet 
voor de heilige Erasmus een bijzonder onaangename gewaarwording zijn geweest waarbij 
de beulen gebruik hebben gemaakt van het vermogen van de rekreceptoren in de darm om 
pijn te genereren.  
 
De moderne variant van het windas van de heilige Erasmus heet de rectale barostat. De 
rectale barostat is een diagnostisch instrument waarbij ook gebruik wordt gemaakt van de 
rekreceptoren van darm. Er wordt eerst een ballon ingebracht via de anus in de endeldarm, 
vervolgens wordt dit met behulp van een apparaat opgeblazen en dit prikkelt de 
rekreceptoren. Degene die de procedure ondergaat moet dan aangeven hoe pijnlijk de 
uitgelokte sensatie is. Wanneer er bij lage drukken in de ballon, dus met andere worden 
lichte prikkeling van de rekreceptoren al pijn wordt waargenomen, kan dit een uiting zijn 
van overgevoelige darmen. De druk in de ballon is dus een getalsmatige weergave van de 
gevoeligheid van de darm. Dit zou dan een kenmerk zijn van het prikkelbare darmsyndroom 
(of afgekort PDS), waarbij er sprake is van chronische, terugkerende buikpijn. Je kunt de 
balloon overigens ook gebruiken om de gevoeligheid van de maag te testen, dan wordt het 
via de neus ingebracht. Lang niet alle patiënten met een overgevoelige maag of darm testen 
echter positief bij een dergelijk onderzoek. In die zin is het dus ook geen goede biomarker 
voor deze aandoeningen.  
 
Waardoor hebben dergelijke testen toch bestaansrecht? Dit komt door een behoefte aan 
bevestiging bij patiënten met chronische pijnklachten, waarbij vaak andere onderzoeken, 
zoals bloedonderzoek of darmonderzoek, geen afwijkingen laten zien. Patiënten krijgen dan 
vaak te horen dat er ‘niets aan de hand is met ze, alles is normaal.’ Of dat het allemaal 
tussen hun oren zit. 
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En hoewel een dergelijke uitspraak feitelijk juist is, zoals ik dat eerder heb toegelicht aan de 
hand van het capsaicine model, hebben patiënten echter het gevoel dat dat betekent dat ze 
zich aanstellen of dat de pijn niet echt is. Dit laatste is pertinent onjuist en bovendien 
kwetsend.  
De pijn is niet ingebeeld en dergelijke uitspraken van zorgprofessionals voelen als 
delegitimatie van de klachten. De patiënt heeft hier helemaal niets aan. De patiënt gaat 
doorgaans naar de zorgverlener om antwoord te krijgen op drie vragen: 
1. Wat heb ik?  
2. Waarom heb ik dit?  
3. Hoe kom ik hiervan af? 
 
Wat het beantwoorden van deze vragen lastig maakt, is dat bij aandoeningen zoals het 
prikkelbare darmsyndroom, geen enkele diagnostische test voorhanden is waardoor je een 
dergelijke diagnose kunt bevestigen. Je kunt hooguit zeggen wat de patiënten allemaal niet 
heeft: waarbij je eerst alles uitsluit en als je vervolgens niets meer overhoudt, dan heb je 
prikkelbare darmsyndroom. Zo wordt dus prikkelbare darmsyndroom de 
prullenbakdiagnose van de maag-darmleverziekten. 
 
Maar wat is prikkelbare darmsyndoom eigenlijk? Laten we dit in de eerste instantie 
semantisch benaderen. De term ‘syndroom’ komt uit het Grieks en betekent ‘samen gaan.’ 
Een syndroom is niet anders dan het tegelijk voorkomen van bepaalde symptomen of 
verschijnselen. In het geval van prikkelbare darmsyndroom is dat buikpijn en een 
verandering in de ontlasting, zoals diarree of obstipatie. Een syndroom is nog geen ziekte, 
zoals bijvoorbeeld de ziekte van Crohn, waarbij er sprake is van een ontsteking van de darm. 
Ziektes uiten zich wel met symptomen en als je dan de juiste combinatie hebt, kan dit 
overeenkomen met een syndroom.  
 
Dus een patiënt met de ziekte van Crohn die voor het eerst gezien wordt door een dokter 
kan zich degelijk ook presenteren met klachten die passen bij PDS, zoals buikpijn en diarree. 
En hierin ligt meteen het diagnostisch dilemma om eerst alle ziektes uit te sluiten vooral je 
als dokter gerust kun zijn dat je niets over het hoofd ziet en dat het ‘maar’ PDS is. Tegelijk 
kan dit een uitnodiging zijn om maar te blijven zoeken naar een afwijkende testuitslag want 
ja ‘er moet toch iets te vinden zijn.’ Dit draagt bij aan de diagnostische onzekerheid, 
veroorzaakt een vertraging in het starten van een effectieve behandeling en zorgt 
bovendien voor een toename van onnodige zorgconsumptie.  
 
Wanneer de buikpijn meer in de bovenbuik gelokaliseerd is, spreekt men van functionele 
dyspepsie. Wederom is dit een pure beschrijvende diagnose. Dyspepsie is een 
verzamelwoord voor verschillende klachten in de bovenbuik, zoals maagklachten, maagpijn, 
opgeblazen, vol of branderig gevoel. En functioneel wilt zeggen dat er geen aantoonbare 
oorzaak te vinden is, zoals een maagzweer. Maar dat kun je pas weer uitsluiten met een 
maagonderzoek. Wat gesprekken in de spreekkamer over functionele dyspepsie nog 
moeilijker maken is het feit dat deze term minder bekend is onder patiënten dan het 
prikkelbare darmsyndroom. En dit terwijl naar schatting 10% van de bevolking last heeft van 
functionele dyspepsie. Deze mensen gebruiken ook nog een vaak maagzuurremmers terwijl 
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bij dit ziektebeeld het probleem niet ligt in een overmatige productie van maagzuur maar 
eerder een toegenomen gevoeligheid van de maag. 
 
Hoe kunnen dit in de praktijk anders aanpakken? Het antwoord ligt in het gebruik van de 
positieve diagnose. Zonder dat je eerst allerlei ziektes gaat uitsluiten.  
Je erkent daarmee dat de patiënt klachten kan ervaren ongeacht of voor deze klachten een 
aantoonbare lichamelijke oorzaak voor aan te wijzen is.  
 
Dames en heren, wat ik hier voorstel gaat in tegen meer dan 400 jaar dualistisch denken in 
de geneeskunde. De Franse filosoof René Descartes, beter bekend door zijn uitspraak 
‘cogito ergo sum,’ stelde dat lichaam en geest geheel gescheiden zijn. De verdere 
ontwikkelingen in de geneeskunde vanaf de 19e eeuw maakten vervolgens dat ieder orgaan-
systeem een eigen specialist kreeg, de cardioloog, uroloog, gynaecoloog enzovoorts. Ieder 
specialist wordt ook in opgeleid conform deze orgaan-specifieke afbakening en zodoende 
wordt er steeds minder nadruk gelegd op de samenhang tussen alle orgaansystemen. 
Vandaar dat het zo moeilijk blijft om holistisch te denken, ook voor de maag-darm-leverarts, 
en om niet te vergeten dat er om de darm heen nog een heel mens zit. 
 
Wat je dus met de patiënt in de spreekkamer communiceert is van enorm groot belang.  
Wanner je zegt ‘Ik kan op mijn terrein geen afwijkingen vinden, alle uitslagen zijn normaal’, 
dan kan dat het begin zijn van een lange weg in de gezondheidszorg met herhaalde 
onderzoeken en bezoeken bij verschillende medisch specialisten met en eindeloze 
zoektocht zonder ooit een effectieve behandeling te kunnen initiëren.  
 
De essentie van de positieve diagnose is, is dat de zorgverlener bij het eerste contact met 
een patiënt met buikpijn al aangeeft: ‘Uw klachten zijn niet ingebeeld, en komen overeen 
met het prikkelbare darmsyndroom. Bij dit ziektebeeld gaat er iets mis met de 
communicatie tussen hersen en darmen.” Ernaast kun je nog zeker onderzoek inzetten om 
andere oorzaken van de klachten uit te sluiten, zoals bloed- of ontlastingsonderzoek. En ook 
al ontdek je vervolgens dat er toch sprake is darmontsteking, zoals de ziekte van Crohn, doet 
dit niet af aan het belang van de positieve diagnose. Temeer omdat zeker een derde van 
patiënten met de ziekte van Crohn nog steeds buikpijn heeft ook al is de ontsteking in de 
darm niet meer aanwezig. Met andere woorden, ze hebben naast de ziekte van Crohn ook 
PDS. Hierin wordt ook duidelijk dat ook de dualistische scheiding van functionele en 
organische aandoeningen binnen de geneeskunde volstrekt onterecht is. 
 
Het dualistisch denken uit zich ook in de term SOLK: ‘somatisch onvoldoende verklaarde 
lichamelijke klachten.’ Je hebt dan lichamelijk klachten die niet te verklaren zijn met een 
lichamelijke oorzaak. Wanneer je het dualisme wegdenkt, is wel degelijk iedere klacht te 
verklaren vanuit het concept van de verbinding tussen lichaam en hersenen, de mind-body 
connectie. De SOLK-gemeenschap worstelt hier ook mee en heeft nu een alternatieve term 
hiervoor bedacht: ‘aanhoudende lichamelijk klachten,’ afgekort ALK. Als ik het woord ALK 
hoor, denk ik aan dit. De alk is een zeevogel. Vroeger leefde ook een soortgelijke vogel, de 
reuzenalk. De reuzenalk was best groot met een hoogte van zo’n 75 centimeter. Het dier 
bewoog zich daardoor moeizaam over land, en was op die manier een makkelijke prooi en 
werd massaal gedood door zeevaarders en handelaren voor hun vlees, huiden en veren. De 
reuzennalk is uiteindelijk in de 19e eeuw uitgestorven. Nou weet ik niet welke gedachten de 
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term ‘alk’ bij patiënten oproept, maar wat mij betreft is het dualistisch denken net zo dood 
als de reuzenalk. De patiënt is op zoek naar een verklaring voor zijn of haar klachten en ik 
vrees dat een dergelijke term en achterliggend concept ook niet voorziet in deze behoefte.  
 
Wat dit overigens ook niet makkelijk maakt is, is dat de exacte onderliggende oorzaak van 
aandoeningen als PDS en functionele dyspepsie nog steeds onbekend is. Tegenwoordig 
worden ze gezien als uiting van verstoorde hersen-darm communicatie, hoewel het hier niet 
iedereen mee eens is. Feit blijft, dat je het maag-darmkanaal niet los kunt zien van het 
zenuwstelsel. Ze zijn met talrijke zenuwen aan elkaar verbonden. De bebuizing heeft dus 
ook zijn eigen bedrading. Deze bedrading is het vehiculum voor de continue communicatie 
tussen hersenen en darmen.  
 
Tegelijk zijn de darmen ook volledig autonoom. Dus zoals we hier allemaal zitten, doen onze 
darmen hun ding zonder dat je daarover na hoeft te denken of zonder dat je het bewust 
kunt aansturen. Onder normale omstandigheden zijn er maar twee signalen uit het maag-
darmkanaal die je bewust meemaakt: een verzadigd en vol gevoel, bijvoorbeeld na een 
grote maaltijd, of als je aandrang hebt om ontlasting te maken. Al het andere wat je voelt, 
hetzij buikpijn, ongemak, misselijkheid, zijn gevoelens die abnormaal zijn. Tegelijk hebben 
deze abnormale gevoelens ook wel een signaalfunctie. Als je een buikgriep hebt, heeft 
misselijkheid, buikkrampen en diarree een functie om de ziekteverwekker zo snel mogelijk 
uit het lichaam te kunnen laten verdwijnen. Maar in de afwezigheid van een dergelijk gevaar 
wordt de signaalfunctie dysfunctioneel. Je hebt dan als individu daar alleen maar last van. 
En zoiets kan juist ook ontstaan ná een buikgriep. Dat je weken, soms maanden nadat de 
ziekteverwekker al verdwenen is, klachten blijft houden van diarree, misselijkheid of 
buikpijn. En zo gaat het vaak bij mensen met een prikkelbare darm of functionele dyspepsie. 
Aan de andere kant kunnen stress, angst en onzekerheid ook een belangrijke rol hebben bij 
het ontstaan of aanhouden van klachten van een overgevoelige maag of darm. 
 
Storingen in de hersen-darm communicatie kunnen we echter niet goed zichtbaar maken. 
Het probleem zit erin dat het systeem niet goed functioneert, ook al is er geen zichtbare 
afwijking. Wanneer er sprake is van pijn zonder aantoonbare schade aan het signaalsysteem 
noemen we dat nociplastische pijn. Dit in tegenstelling tot de meer klassieke vormen van 
pijn, zijnde nociceptieve pijn, wanneer er schade is aan de weefsels, of neuropathische pijn, 
wanneer er schade is aan de zenuwen. Deze nieuwe categorie van nociplastische pijn en de 
gedachte hierachter is echter voor velen moeilijk te accepteren. Want het blijft een concept 
en je kunt dit niet zien. Zo zijn we toch naarstig op zoek naar de afwijking die we wél kunnen 
zien, of anders in getallen kunnen uitdrukken. Zoals op een scan, een kijkonderzoek of als 
daar ook niks te vinden valt, desnoods een rectale barostat. Maar het verrichten van 
diagnostisch onderzoek is nog geen behandeling voor de klachten, zeker wanneer we al van 
tevoren weten dat dergelijke onderzoeken nauwelijks iets gaan opleveren.  
 
We moeten als maatschappij accepteren dat we de medisch zorg alleen dan betaalbaar en 
toegankelijk kunnen houden wanneer we stoppen met het aanbieden van zorg waarvan we 
weten dat het in essentie geen toegevoegde waarde heeft. Een klassiek voorbeeld is het 
verrichten van een maagonderzoek bij jonge patiënten met maagklachten zonder 
aanwijzingen voor zogeheten alarmsymptomen. De knoop in de maag ontknoop je niet door 
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een lange zwarte slang met een camera, genaamd de gastroscoop, door te laten slikken en 
voorbij de maag te brengen.  
 
Toch is deze knoop geen Gordiaanse knoop. Een adequate behandeling begint met het 
stellen van een positieve diagnose en dat je de patiënt de nodige uitleg geeft. En dat je, 
indien nodig, een gerichte behandeling ook aanbiedt. Van een maag- of darmonderzoek 
wordt de patiënt nog niet beter. Bovendien is het ook al lang bekend dat een volledig 
normaal uitslag van een maag- of darmonderzoek ook onvoldoende geruststelt. Want het 
biedt geen verklaring voor je klachten. De dag na het onderzoek heb je net zoveel pijn, zo 
niet nog meer door een mogelijk traumatische ervaring.  
 
Sterker nog, bij onderzoek dat eigenlijk niet noodzakelijk is kom je vaak toevalsbevindingen 
tegen. Dit zijn afwijkingen die geen relatie hebben tot de klachten, maar je moet er als 
dokter er wel vaak iets mee. Bovendien kan het aanleiding geven voor onnodige zorgen bij 
de patiënt. En bij een afwijkende uitslag hebben wij als dokters ook meteen de neiging om 
het te corrigeren, ongeacht of er een relatie is tot de klachten patiënt. En zo gaat het 
overdiagnostiseren en overbehandeling verder. Tegelijk zijn we als zorgverleners ook bang 
om iets te missen. Want ja, ook jonge patiënten kunnen kanker hebben. Het feit dat de 
tuchtrechter, die over de kwaliteit van de zorg waakt, niemand veroordeelt voor het 
verrichten van onnodig diagnostisch onderzoek maar wel bijvoorbeeld voor het missen van 
een diagnose kanker, helpt in deze ook niet. 
 
Waar wordt de patiënt nou echt beter van? Niet dus van nog meer diagnostiek maar van 
een, op de klachten gerichte behandeling, welke je bij voorkeur aanbiedt op een integrale 
wijze. Zo zien wij patiënten met chronische buikpijn ook samen met de psychiater voor een 
consult. Een behandeling is bovendien niet noodzakelijkerwijs medicamenteus. De reflex 
moet niet meer zijn dat je wel overal een pilletje voor hebt. Aan de andere kant heb je voor 
gedegen uitleg en advies tijd nodig. Om zinvol om te kunnen gaan met de beperkte tijd, is 
het belangrijk om de patiënt ook extra informatie aan te bieden, die accuraat en begrijpelijk 
is. Je kunt hiervoor digitale tools inzetten, maar dit moet niet als vervanging maar als 
aanvulling worden gezien op een persoonlijk gesprek. 
 
We hebben hiervoor enkele jaren geleden, samen met de Maag-lever-darmstichting en de 
Prikkelbare darmsyndroom belangenorganisatie de keuzehulp PDS ontwikkeld. De patiënt 
kan met behulp van de keuzehulp een weloverwogen keuze maken en de arts speelt hierin 
een adviserende rol. Op die manier spreek je echt van shared decision making. Verder 
hebben we ook onderzoek naar voorkeuren van patiënten met PDS verricht, middels een 
zogeheten keuze-experiment. Hierbij moesten patiënten keuzes maken uit verschillende 
hypothetische scenario’s. Wat hieruit duidelijk naar voren komt, is dat patiënten een sterke 
voorkeur hebben voor een niet-medicamenteuze behandeling, in het bijzonder een 
dieetbehandeling. Een dieetbehandeling bij PDS richt zich in de eerste instantie op het 
nastreven van gezonde voeding en het nuttigen van voldoende vezels. Het normaliseren van 
het voedingspatroon en het creëren van bewustwording maakt het volgen van ingewikkelde 
en veelal restrictieve diëten, zoals het populaire laag FODMAP dieet, vaak onnodig. 
 
Een van de andere bewezen effectieve maar nauwelijks gebruikte behandelingen voor PDS 
is hypnotherapie. Hypnotherapie is geen voodoo maar een techniek waarbij je door middel 
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van diepe relaxatie en hypnotische suggesties probeert de verstoorde communicatie tussen 
hersen en darmen te herstellen. 
Momenteel zijn we aan het onderzoeken of een online variant van deze behandeling, 
waarbij je de hypnotherapie-oefeningen geheel zelfstandig worden aangeleerd door de 
patiënt, even effectief is dan wanneer dit geschiedt middels face-to-face contact met een 
therapeut. Als dit inderdaad zo blijkt te zijn, kunnen dergelijke, online behandelopties, op 
grotere schaal ingezet worden in de toekomst. 
 
En hoewel hypnotherapie, in welke vorm dan ook aangeboden, niet effectief is bij iedere 
patiënt, kan het leiden tot langdurige verbetering van klachten door toegenomen 
weerbaarheid en zelfredzaamheid. Bij een chronische aandoening is dat enorm belangrijk. 
Zodoende kan het ook onnodige zorgconsumptie voorkómen. In essentie is het dus ook een 
vorm van preventie. Preventie is tegenwoordig een belangrijk thema. Ieder rapport dat je 
over de zorg van de toekomst leest, wordt het belang van preventieve zorg benadrukt.  
 
Toch leven we in een zorgparadox. De overheid verwacht van de zorgverleners dat ze meer 
preventieve in plaats van curatieve zorg leveren. Hoe we dat zouden moeten doen, wanneer 
het zorgstelsel op dit ogenblik volledig ingericht is voor ziekte en zorg, blijft een 
openstaande vraag. Structurele financiering voor preventie wordt in ieder geval niet 
voorzien door de Zorgverzekeringswet. Tegelijk vindt de overheid het zelf moeilijk om zich 
meer in te zetten voor het bevorderen van een gezonde leefstijl. Wat ik bijzonder 
verwonderlijk vind, is dat het ons lukt om de hele maatschappij binnen enkele dagen 
volledig op slot te zetten middels een lockdown, maar dat het verlagen van de btw op fruit 
en groenten, wegens een ICT-probleem van de Belastingdienst dan wel het gebrek aan de 
definitie van wat onder fruit en groenten valt, voorlopig onmogelijk is.  
 
Daarnaast leven we in een obesogene, oftewel dikmakende maatschappij. Onze 
leefomgeving is in de afgelopen tientallen jaren op zo’n manier ingericht dat het steeds 
makkelijker is geworden te kiezen voor overmatige consumptie van calorierijk en ongezond 
voedsel. Degene die me ook 10 jaar geleden goed kende, weet dat ik zelf slachtoffer ben 
geworden van de obesogene maatschappij. En daar zal de receptie na afloop van deze 
ceremonie ook niet aan bijdragen.  
 
Wat is dan de uitweg? Dat gedragsverandering op grote schaal mogelijk is, lieten de 
coronamaatregelen zien. Maar de overheid gaat nu nog sterk uit van het principe eigen 
schuld, dikke bult. Of in dit geval dikke buik. Toch kun je dit probleem niet enkel overlaten 
aan de verantwoordelijk van het individu. Dit is in het bijzonder van belang bij mensen met 
minder goed ontwikkelde gezondheidsvaardigheden die veel vatbaarder zijn voor 
omgevingsfactoren die resulteren in ongezonde leefstijlkeuzes. En ja, velen zullen dit als 
betutteling ervaren, maar als we de gezondheidskeuzes van individuen niet sterker sturen 
door passende wet- en regelgeving, zullen de zorgkosten de Westerse welvaart op den duur 
letterlijk wegvreten. Ik vrees echter dan de samenleving de noodzaak van dergelijke 
maatregelen nu nog onvoldoende inziet. 
 
Tot die tijd blijft er dus scholing, het creëren van bewustwording en het verbeteren van de 
gezondheidsvaardigheden rondom voeding en darmgezondheid maar ook mentale 
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gezondheid. Het bevorderen van de gezondheidsvaardigheden maakt niet alleen dat je 
gezondere keuzes maakt, maar dat je ook minder vaak appel doet op zorgverleners. 
 
Ook het opleiden van de volgende generatie zorgprofessionals is in deze context heel 
belangrijk. Hier ligt zeker een rol weggelegd voor de maag-darm-leverarts. En daar zal ik me 
ook onvermoeid voor blijven inzetten. 
 

 
Dames en heren. Vandaag heb ik de eer om geïnstalleerd te mogen worden als derde 
hoogleraar op de leerstoel maag-darm-ziekten aan de Universiteit Maastricht. Dat ik 
vandaag hier mag staan is vooral te danken aan het in mij gestelde vertrouwen door de het 
College van Bestuur van de Universiteit Maastricht, de Raad van Bestuur van het MUMC+, 
mijn begeleidingscommissie, het hoofd van de afdeling interne geneeskunde, en de staf en 
overige medewerkers van de onderafdeling maag-darm-leverziekten. 
 
De historie van de academische MDL in Maastricht is 32 jaar geleden begonnen met de 
aanstelling van wijlen Reinhold Stockbrugger als hoogleraar op 1 september 1990. Hij legde 
de grondstenen voor onze academische speerpunten met het opzetten van de 
medpsychunit, een samenwerking tussen MDL en psychiatrie, het IBD Zuid-Limburg cohort 
en het uitvoeren van een proefbevolkingsonderzoek naar darmkanker.  
 
In 2006 nam Ad Masclee het stokje over en bouwde verder op dit fundament. Zo zijn we 
verder gegroeid van 3 naar 14 stafleden waaronder maar liefst 4 hoogleraren en 2 
universitaire hoofddocenten. We hebben het voortouw genomen in zorginnovaties met 
landelijk en internationaal weerklank, in het bijzonder e-health, zoals de myIBDcoach; 
uitkomstgerichte, integrale- en anderhalvelijnszorg; de toepassing van kunstmatige 
intelligentie en complexe endoscopische interventies. We zijn landelijk verwijscentrum voor 
de neuro-gastro-enterologie en ontvangen ook artsen in opleiding over heel Nederland die 
hier graag een stage willen lopen. Verder heeft het MUMC+ zich weten te onderscheiden 
door het opzetten van een unieke cross-border levertransplantatieprogramma samen met 
het Uniklinik in Aken.  
 
Dat we dit allemaal bereikt hebben met een vakgroep die doorgaans kleiner is dan in andere 
UMCs is een rede om extra trots te zijn op de door ons bereikte successen. Ook vraagt deze 
ontwikkeling naar een volgende stap in de academisering van de maag-darm-leverziekten in 
Maastricht waarbij toe wordt gewerkt naar meer eigen regie en verzelfstandiging als 
medische afdeling. 
 
Ik voel me bijzonder vereerd om aan het roer te mogen staan van het Maastrichtse MDL-
schip, waarbij we scherp aan de wind varend nieuwe terreinen kunnen exploreren. De snelle 
maatschappelijke ontwikkelingen vragen naar een groot adaptatievermogen vanuit de zorg, 
onderzoek en onderwijs, en dit kunnen we enkel bereiken met een grotere mate van 
flexibiliteit, weerbaarheid, en wederzijdse waardering. Je belangrijkste kapitaal is altijd je 
human capital. Dit is niet in geld of in fte uit te drukken, maar is een investering in gezonde 
en gemotiveerde werknemers, waarbij je ook het beste uit mensen kunt halen. Dat zie ik 
dan ook als een van de belangrijkste taken in mijn huidige functie. 
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Dames en heren, ik ben op 16-jarige leeftijd terechtgekomen in het Limburgse Stein bij een 
gastgezin voor een schooljaar via een uitwisselingsprogramma. Ik zat toen op de middelbare 
school in Pécs, Hongarije en er kwam een man langs om te vertellen over die uitwisseling en 
toen dacht ik: dit is iets voor mij! Je moest toen een drietal landen aangeven waar je 
naartoe wilde. De meesten wilden naar Amerika, maar daar had ik al enkele jaren eerder 
gewoond. Ik zei: “ik wil graag naar Nederland en als dat niet kan blijf ik wel hier.” Men vroeg 
direct: “hoezo wil je per se naar Nederland? Zit je aan de drugs? Of ben je van de 
herenliefde?” Nou nee dus, maar tot zover dus het algemeen beeld over Nederland. Ik 
voelde me enorm tot Nederland aangetrokken door diens liberaal gedachtegoed, de 
historie, de cultuur, de vrijheid. 
 
Na dat schooljaar in Nederland moest ik terug naar Hongarije. Dat waren nou eenmaal de 
regels, bovendien was ik minderjarig. Een universitaire studie in Nederland was ook niet 
makkelijk omdat Hongarije toen nog geen EU land was. Dus was ik in Hongarije begonnen 
aan de geneeskundestudie maar wist toen al dat ik bij de eerstvolgende mogelijkheid weer 
terug naar Nederland zou komen, en bij voorkeur naar Zuid-Limburg. En toen kwam de 
mogelijkheid voor het doen van promotieonderzoek in Maastricht. Zo begon mijn carrière 
hier in het voorjaar van 2008 met een sollicitatiegesprek bij Prof. Ad Masclee, Prof. Cees 
Dejong en Prof. Wim Buurman, vandaag allen hier ook aanwezig, die bereid waren het 
avontuur met mij aan te gaan.  
 
Wie had toen mogen denken dat dit avontuur mij, 14 jaar later, in de positie van hoofd van 
de maag-darm-leverziekten zou parachuteren. Vroeger werd de Verenigde Staten ‘the land 
of opportunity’ genoemd. Voor mij is Nederland dat ‘land of opportunity.’ Waar je door 
hard werken, determinatie, zelfvertrouwen, respect voor anderen en een zekere factor 
geluk, alles kunt bereiken, ongeacht waar je vandaan komt.  
 
Dit was echter allemaal niet gelukt zonder de steun van heel veel mensen. Hoewel ik 
niemand tekort wil doen, ga ik toch enkele bij naam noemen. Op de eerste plaats Professor 
Ad Masclee, sinds kort officier in de orde van Oranje-Nassau. De onvoorwaardelijke steun 
die ik al die jaren genoten heb, maakte het mogelijk om vandaag hier te kunnen staan. Ik 
voel me bevoorrecht om niet alleen opvolger te mogen zijn als hoofd van de maag-darm-
ziekten maar ook de zeer succesvolle researchlijn in de neuro-gastro-enterologie en 
hoogwaardige klinische zorg voort te kunnen zetten.  
 
Prof. Daisy Jonkers, wetenschappelijk directeur van de onderzoeksschool NUTRIM. Hoewel 
je niet formeel mijn co-promotor was, was je vanaf het eerste moment nauw betrokken bij 
alles wat ik deed en dat is uitgegroeid tot een prachtige samenwerking en in hoop nog veel 
mooie mijlpalen samen te kunnen bereiken. 
 
Prof. Annemie Schols. Dankzij jouw steun nog als NUTRIM directeur werd het mogelijk om 
een vaste aanstelling als staflid bij de MDL te kunnen realiseren. Zo kon ik onverminderd 
verder bouwen aan mijn onderzoek. Veel dank ervoor. 
 
Dit onderzoek zou niet mogelijk zijn geweest zonder de geweldige inzet van promovendi en 
en oud-promovendi: Denise, Fabienne, Lisa, Zsa Zsa, Tim, Annick, Bram, Anke, Michelle, 
Marlijne, Rosel, Sadé, Jara en Daan. Het meest inspirerende aspect van het werk van een 
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onderzoeker is om te mogen werken met jonge mensen met veel enthousiasme en goeie 
ideeën en om ze helpen bij het waarmaken van hun eigen doelen.  
 
Stafleden MDL van het MUMC+. Ik wil jullie van harte bedanken voor het warme welkom 
dat ik gevoeld heb in mijn nieuwe functie als onderafdelingshoofd. Dat is zeker niet 
vanzelfsprekend wanneer er iemand van intern doorschuift in deze positie, laat staan 
wanneer velen jullie mij mede opgeleid hebben.  
 
Alle andere huidige en oud-medewerkers van de MDL, endoscopie, functiekamer, 
polikliniek, secretariaat en verpleegafdeling. De collega’s van afdeling interne geneeskunde 
en de andere medische afdelingen, in het bijzonder psychiatrie, chirurgie, radiologie, 
urologie, gynaecologie, pathologie en laboratoria, de paramedische collega’s van de 
diëtetiek, fysiotherapie en logopedie. Met jullie samen maken van de multidisciplinaire en 
integrale zorg in het MUMC+ waar. Tevens dank aan alle collega’s MDL uit de regio en de 
verschillende landelijke werkgroepen voor de fijne samenwerking. 
 
Mijn laatste woorden van dank richt ik aan degene die mij meest dierbaar zijn. Dank aan 
mijn ouders, die mij altijd hebben gesteund en mijn grootouders, die helaas deze dag niet 
meer kunnen meemaken, maar bij mij het zaadje hebben geplant voor mijn 
wetenschappelijke vorming en ontwikkeling. Draga szuleim, halas koszonet az altalatok 
nyujtott tamogatasert. Draga edesanyam, koszonom, hogy, mint szoktad mondani, diplomat 
adtal a kezemben. Speciale dank aan mijn bonusmoeder Gerda en mijn bonusfamilie in 
Stein. Zonder jullie stond ik vandaag hier niet. Door de warmte en liefde die ik van jullie heb 
gekregen is Nederland mijn nieuwe thuis geworden. 
 
Achter iedere succesvolle man staat een sterke vrouw, zo luidt het vaak bij menige 
academische plechtigheid. Maar in mijn geval is dat echt waar. Rilana heeft alle touwtjes in 
handen thuis en daarmee is ook alles heel strak geregeld. Bovendien houdt ze me met beide 
benen op de grond en geeft me een schop onder mijn achterste als dat nodig is.  
 
Rilana, vanaf het eerst moment dat ik je zag, had ik meteen vlinders in de buik – om maar in 
termen van de hersen-darm as te spreken. Andersom was dat geloof ik niet meteen zo 
duidelijk. Je hebt een plek opgevuld die niemand anders zou kunnen vullen en zo maak je 
me compleet. Dank voor al je steun en liefde.  
 
En tot slot, mijn zoon, Valentijn. Toen we jouw geboorte bij de gemeente Maastricht gingen 
aangeven, vroeg de gemeenteambtenaar of we wel zeker wisten dat we jou deze 
achternaam gingen geven. Maar het werd zonder twijfel Keszthelyi. Ik hoop dat je daar ook  
trots op bent. Ik ben zeker heel trots op jou want je bent slimmer dan toen ík bijna 8 jaar 
was en ik weet ook zéker dat je me nog gaat overtreffen. 
 
Ik heb gezegd.  
 


