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Appendices Dankwoord

dANKWOOrd

Het ongelooflijke is gebeurd. Het boekje is af. En ik ben chirurg. 
Niet zonder de steun, het vertrouwen en de begeleiding van velen, waarvoor DANK!

Allereerst prof. dr. J.J.B. van Lanschot, beste JvL. Als de dag van gisteren dat wij een 
gesprek hadden over het doen van onderzoek (laten wij het niet promoveren noemen, 
want de ervaring leert dat dat niet lukt naast de opleiding). Dank voor uw vertrouwen, 
de geboden kans, uw visie en begeleiding. Zelfs vanuit Rotterdam voelde ik de  
pressure, en dat was goed. Zonder u was het nooit gelukt.

Dr. W.F. van Tets, beste Willem. Wat heb ik veel van je geleerd. Beginnend bij de  
perianale fistels tot onderzoek naar naadlekkages, de AGNIO tijd tot en met de dag 
van vandaag. Bedankt voor alles.

Dr. P.J. Tanis, beste Pieter. Het spreekwoordelijke duizendpoot krijgt door jou een 
nieuwe dimensie. Schilderen, pianospelen, sporten, wetenschap, chirurgie en je lieve 
Marlene. Een lieve collega en vriend. Zo terecht dat jij mijn copromotor bent. Dank 
voor alles. 

Geachte leden van de promotiecommissie, prof. dr. R.G.H. Beets-Tan, prof. dr. G.E.E. 
Boeckxstaens, prof. dr. D.J.Gouma, prof. dr. C.C.E. Koning, prof. dr. C.A.M. Marij-
nen, prof. dr. J.H.W. de Wilt. Uit alle hoeken van het land bent u gekomen om mijn 
promotie mogelijk te maken. En allen behoort u tot de Groten van Nederland. Het 
is mij een eer en een genoegen om straks met u van gedachten te wisselen over de 
inhoud.

Beste coauteurs Willem Bemelman, Peter van Duijvendijk, Michael Gerhards, Guy 
Boeckxstaens, Mirjam Sprangers en Aloys Wüst: dank voor jullie vaak verhelderende 
revisies. Het is er beter op geworden. Andrew Vincent, cheers mate!

Dr. E.Ph. Steller, dokter Steller. Een opleider pur sang. Met hart voor de zaak en oog 
voor persoonlijke ontwikkeling. U haalt het beste in assistenten naar boven. Hoe bij-
zonder dat ik uw laatste schaapje op het droge ben. Dank. 

Prof. dr. O.R.C. Busch, beste Olivier. Wat ben jij een leuke opleider. En daarnaast 
steengoed, snel en geestig.

AMC stafchirurgen. Dank voor het leren kritisch te zijn in het bolwerk van kennis  
& kunde. En voor een mooie tijd.
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Lucas bazen. Bart Vrouenraets, big brother is watching you. Ondanks je ogenschijnlijke 
relaxedheid weet jij precies wat er speelt en weet jij de hiaten in de richtlijnen te onder-
zoeken. Zo ook leverde jij een zeer belangrijke bijdrage aan deze promotie. Daarbij ben 
je natuurlijk gewoon gezellig. 
Bart van Wagensveld. Groot respect voor wat jij hebt bereikt. Naast een levensgenie-
ter ben jij een dedicated chirurg met oog voor detail en kwaliteit. Ik heb veel van je 
geleerd. Dank daarvoor. 
Jan Ultee. Je bent een van de beste en meest veelzijdige chirurgen die ik ken. En de 
kleurrijkste. Wat heb ik veel gelachen. Dank, La Doek. 
Dokter Voorwinde. Groot respect. U bedrijft de geneeskunst en het is een voorrecht 
om met u samen te werken. Dank voor mooie jaren.

Paranimfen.
E… e… e…Roos, nurt, hoe kan ik jou beschrijven. Jij bent deerlijk mijn beste. En wat 
ben ik trots op jou.

Jes, wij bewandelen hetzelfde pad. En daarom begrijpen wij elkaar. Familie, liefde,  
dispuut, trouwen, baby’s, opleiding, promoveren: daarom zien wij elkaar te weinig, 
maar dat geeft niet want ‘we know’.

Alle collega’s uit het AMC en SLAZ. Wat heb ik een geweldige tijd met jullie gehad. De 
opleiding chirurgie was door jullie een feest.

Alle onderzoekers van G4. Jullie namen deze halve-onderzoeker toch in jullie midden 
en hielpen mij met al mijn vragen.

SLAZ, wat een warme deken. In 1975 ben ik geboren in het Andreas Ziekenhuis. In 
2000 coschappen. In 2002 arts assistent. Tot nu. Lief secretariaat, verpleegafdeling, 
operatiecomplex, spoedeisende hulp, polikliniek, SLAAV-genoten, andere specialis-
men en Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzoek. Ik heb een fantastische tijd 
gehad.

Beste Roel, mijn voorganger, zonder jou geen boekje. Eindelijk is het zover. Dank dat 
je aan mij dacht.

Jan Gooszen, door naast mijn opleiding te promoveren had ik soms weinig tijd om je 
te begeleiden. Wat heb jij ongelooflijk je best gedaan en dat heeft zeker zijn vruchten 
afgeworpen: jij komt er wel.

Lieve Iris, wat fijn om zo’n lief vriendinnetje te hebben. Je steunt mij in alles. Nu tijd 
voor leuke dingen. Lieve Essentiële Planning: Aukje, Charlot, Katja & Ashlin. Wat is 
het altijd fijn om met jullie te zijn. Jullie zijn mij allen dierbaar. Lieve Eef, een dag niet 
gelachen is een dag niet geleefd. Echte vriendschap overwint de rivieren. Lieve Bim 
Korrel, you’re one of a kind. En daarom ben ik zo dol op jou. Lieve Anouk & Bastiaan, 
jullie mooie mensen! Jullie zijn totaal onterecht door mij verwaarloosd. Ik maak het 

goed. Lieve Willemijn & Fleur, P.H.A.R.O.S. 96. Nog eentje dan?! Op veel meer dan 
jaargenoten. Lieve Sarina, als ik je zie is het altijd goed. Dank voor je correcties. En 
vriendschap. 

Lieve Lenos, din, hoe bijzonder is onze al zo lang bestaande vriendschap. Ik ben zo 
trots en dankbaar dat je in mijn leven bent en dat je mij geholpen hebt dit alles moge-
lijk te maken in deze zware tijd, en zo mooi! Hurrah, joechei, eureka: ons kindje is nu 
geboren. 

Alle mensen die ik vergeten ben, excuus daarvoor.

Lieve familie Aalbers, een schoonfamilie overkomt je. Ik heb geluk met jullie. 

Lieve papa & mama. Een betere basis had ik niet kunnen hebben. Jullie liefde, warmte 
en onvoorwaardelijk vertrouwen hebben mij gemaakt tot wie ik ben. 

Lieve Inge & Maaike. Zo vanzelfsprekend, maar ook zo bijzonder de band die wij  
hebben. Voor altijd.
Lieve Robert & Donald. Fijn om jullie als zwagers te hebben, ik had het niet beter  
kunnen uitzoeken.
Lieve Lennart, Merijn, Djoeke & Finn. Tante Miek heeft weer alle tijd, snel een keer 
weer spelen?

Tot slot, Grote Liefde, het leven is zo mooi met jou. Ik geloof in jou & mij.

Lieve Anna, kus van mama.


