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dankwoord

In 2002 werd ik aangenomen voor de opleiding tot MDL-arts. Ik was erg trots dat het luk-
te om de opleiding in het AMC te gaan volgen, echter de opleiding zou pas in mei 2004 
starten. Om de twee jaar te overbruggen heb ik gekozen te starten met een promo-
tieonderzoek. Nu, na 9 jaar en een afgeronde MDL opleiding, drie prachtige dochters en 
een vaste baan in een inspirerend ziekenhuis verder, kan ik zeggen dat ik vele facetten 
van het onderzoek onder verschillende omstandigheden heb meegemaakt. 

Onderzoek verrichten doe je zeker niet alleen. In de afgelopen periode ben ik door vele 
mensen bijgestaan bij de totstandkoming van dit proefschrift . Mijn dank gaat uit naar 
allen die hierbij, zowel direct als indirect, betrokken zijn geweest. Een aantal mensen wil 
ik graag in het bijzonder bedanken.

prof. fockens, beste Paul, met jou had ik al voor mijn co-schappen gesproken over 
het vak van MDL-arts. Nadat jij mij een rondleiding gaf op de afdeling wist ik zeker dat 
ik MDL-arts wilde worden in het AMC. Later bleek je zelfs mijn opleider te zijn. Je bent 
een zeer bekwaam endoscopist en een betrokken opleider. Hoewel je niet direct bij mijn 
onderzoek betrokken was, heb jij altijd geïnformeerd naar de voortgang ervan en mij 
aangemoedigd om te volharden. Dank voor je betrokkenheid en dat jij mijn promotor 
wilt zijn. 

prof. bruno, beste Marco, jij was dat veelbelovende stafl id in het AMC waar ik mijn 
promotieonderzoek bij ben begonnen. Daar is niets teveel mee gezegd. Het is een eer 
om als eerste bij jou te mogen promoveren nu jij hoogleraar bent. Jij hebt me wegwijs 
gemaakt in de wereld van het onderzoek. Hierbij liet je me vrij, stuurde en corrigeerde 
je me met het nodige relativeringsvermogen. Naast een wetenschapper bij jij ook een 
uitstekend arts/endoscopist. Dit is een unieke combinatie die ik erg bewonder. Dank 
voor je begeleiding en ik hoop nog regelmatig met je te mogen samenwerken.

marcel dijkgraaf, dank dat jij mijn copromotor bent. Je bent een methodologisch won-
der en staat aan de basis van al mijn epidemiologische onderzoeken. Het is erg prettig 
en gezellig samenwerken met iemand zoals jij. Je hebt een geweldig gevoel voor humor 
en een fantastisch, soms voor mij iets te snel, denkvermogen. Vriendschappelijk. 

Graag wil ik prof. dr. d.j. gouma, dr. j.b. reitsma, prof. dr. h.g. gooszen, prof. dr. j.p. 
drenth, prof. dr. a.a. masclee en dr. e.a.j. rauws bedanken voor de kritische beoordel-
ing van mijn proefschrift  en de bereidheid plaats te nemen in mijn promotiecommissie. 
Ook dank aan prof. dr. o.r.c. busch die bereid is om als opponent met mij van ge-
dachten te wisselen tijdens de openbare verdediging. 
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Een belangrijk deel van mijn proefschrift  is tot stand gekomen mede door de inzet van 
de leden van de Amsterdamse GUT club. Zonder jullie, geen EARL studie. Dank voor jullie 
prettige en enthousiaste samenwerking. 

erik rauws, jij vormt de spil van de HPB groep in het AMC. Als ervaren clinicus ben je 
kritisch en relativerend. Het was een groot genoegen om van jou de ERCP techniek te 
mogen leren. Dank voor je betrokkenheid bij het onderzoek en dat jij in mijn promo-
tiecommissie zitting hebt willen nemen. 

De kern van de HPB onderzoeksgroep wordt gevormd door jitteke de jong, elsemieke 
van gimpel en ilja peute. Zonder jullie hulp was de inclusie en verzameling van gegevens 
voor de EARL database niet gelukt. Dank voor jullie fantastische inzet en gezelligheid.

jan de graaf, jij volmaakte de EARL database en was er altijd als er op ICT gebied weer 
iets aan de hand was. Dank voor je hulp.

esther vogels, jij hebt mij zeer enthousiast en geduldig wegwijs gemaakt in de wondere 
wereld van het DNA. Dank voor je inzet en gezellige samenwerking.

prof. bartelsman, beste Joep, jij hebt mede aan de basis gestaan van mijn keuze om 
MDL-arts te worden. Je bent de betrokken arts van mijn moeder geweest en hebt me als 
jongen al geïnspireerd. Je vrouw annekatrien heeft  mijn CV onder je aandacht gebracht, 
wat er toe heeft  geleid dat ik mocht komen solliciteren. Tijdens mijn opleiding was jij 
afdelingshoofd en heb ik veel van je geleerd. Je bent een geweldig ervaren clinicus met 
een onuitputtelijke hoeveelheid humor, nuchterheid en creativiteit. Het is een eer dat ik 
samen met jou en fiebo ten kate een casuïstisch boekje heb uitgegeven. Dank.

prof. mathus-vliegen, beste Lisbeth, je bent een bijzonder mens. Wat een tomeloze 
inzet heb jij voor je patiënten en vak. Bewonderenswaardig. Van jou heb ik de basis 
endoscopische vaardigheden geleerd. Je betrokkenheid naar mijn onderzoek heeft  on-
dermeer tot twee mede auteurschappen in dit proefschrift  geleid. Dank voor je mede 
begeleiding.

Om te kunnen promoveren naast je opleiding en werk heb je steun nodig van je colle-
ga’s. Dank ben ik verschuldigd aan mijn mede arts-assistenten in het AMC en natuurlijk 
aan mijn maten in het Rijnstate ziekenhuis die mij er regelmatig subtiel op attendeerden 
dat het tijd was dat de ‘s’ er van spoedig vanaf moest. 

Dank aan alle vrienden die voor de nodige steun, afl eiding en ontspanning hebben 
gezorgd de afgelopen jaren.

dank woord
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dank woord

Mijn paranimfen, frank en peter, dank dat jullie me tijdens de verdediging bijstaan. 
Frank, lieve broer, helaas gaat het proefschrift  niet over linkszijdige decompensatio 
 cordis. Ik vind het fi jn dat we als broers herenigd zijn in Arnhem en ik geniet als we samen 
mountainbiken over de Veluwe. Peter wat was het bijzonder als wij samen fi etsten door 
de polder naar het AMC. We hebben heel wat besproken en gefi losofeerd onderweg. Ik 
denk er nog regelmatig met weemoed aan terug. 

Lieve schoonfamilie, zoals altijd zijn jullie er bij belangrijke momenten. Dank voor jullie 
steun en interesse in mijn opleidings- en onderzoeksactiviteiten. 

Lieve paps en mams, inderdaad: met je best doen kom je een heel eind. Jullie hebben me 
altijd ondersteund bij de keuze om arts te worden. Dank voor jullie zorgzame opvoeding, 
betrokkenheid en eeuwig vertrouwen. 

Tot slot caecilia. Lief, je bent mijn steun en toeverlaat. Dank voor je geduld en fl exibili-
teit de afgelopen jaren. Onze drie pracht dochters chaja, lotte en yael zijn onze trots en 
hun ontwikkeling is fantastisch om mee te maken. Ik hou heel veel van mijn Arnhemse 
meisjes! 




