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Dankwoord

Het einde nadert, tijd voor bezinning en terugblik op de ruim 4 jaar die nu achter mij 

liggen sinds ik ben begonnen met het onderzoek dat heeft geleid tot dit proefschrift. 

Zonder hulp van velen was dit boekwerk nooit van de grond gekomen. Voor mij nu 

de kans om in dit korte, maar waarschijnlijk wel meest gelezen, hoofdstukje van dit 

proefschrift een aantal van hen te bedanken die dat meer dan toekomt. 

Prof. dr. P. Fockens, beste Paul, de beste stap die ik in mijn carrière heb gezet is om 

als geneeskunde student jou te benaderen voor een wetenschappelijke stage. Bijna 5 

jaar later schrijf ik als direct gevolg van dat gesprek nu dit dankwoord. Wat begon met 

‘zullen we iets met NOTES doen’, is mede door jouw inspirerende begeleiding uiteindelijk 

uitgegroeid tot dit proefschrift. Ik bewonder nog altijd dat je ondanks alle drukte tijd 

zag om mij persoonlijk te begeleiden en tot op het laatst met een kritische blik naar mijn 

stukken hebt gekeken. Dank voor alle mogelijkheden en ook voor de vrijheid die ik als 

onderzoeker kreeg om eigen ideeën te initiëren en uit te voeren. Ik vond en vind het nog 

altijd een grote eer dat ik onder jouw directe begeleiding mijn promotie onderzoek heb 

mogen verrichten. Ik hoop in de toekomst nog lang met je samen te werken en ook als 

clinicus nog veel van je te leren.

Prof. dr. W.A. Bemelman, beste Willem, ik vind het een eer dat jij vanuit de chirurgie mijn 

promotor bent. Je kritische blik, ideeën, en steun op de achtergrond zijn van wezenlijk 

belang geweest voor de totstandkoming van dit proefschrift. 

Dr. M.I. van Berge Henegouwen, beste Mark, mijn co-promotor en het chirurgische brein 

van dit proefschrift. Ik ben nog steeds erg blij dat jij al direct vanaf het begin als chirurgische 

partner bij dit onderzoek bent betrokken. Jouw tomeloze energie en enthousiasme zowel 

op het gebied van de wetenschap als tijdens de vele congresbezoeken waren en zijn nog 

altijd zeer aanstekelijk. Veel dank voor alle mogelijkheden die je mij geboden hebt en het 

feit dat jij mijn co-promotor bent. Ik hoop dat ik ook als toekomstig MDL arts nog lang 

vakoverschrijdend met je mag samenwerken.

Graag wil ik dr. J.J.G.H.M. Bergman, prof. dr. M.J. Bruno, prof. dr. H. Gooszen, prof. dr. 

D.J. Gouma, en prof. dr. T.M. van Gulik bedanken voor de kritische beoordeling van mijn 

proefschrift en jullie bereidheid plaats te nemen in mijn promotiecommissie. Dear prof. 

dr. K.H. Fuchs, it is a honour for me that you were willing to critically review my thesis 

and that you will be present at my defense.

I would like to thank all participating endoscopists of our multicenter studies: Marco 

Bruno, Bas Weusten, Jacques Bergman, Olivier Le Moine, Jacques Devière, Pierre Deprez, 
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prof H. Neuhaus, Brigitte Schumacher, Thiery Ponchon, Domenico Galasso, Alberto 

Larghi, prof. G. Costamagna, Daniel von Renteln, prof. Th. Rösch, Marc Giovannini, and 

Stefan Seewald.  

De endoscopie afdeling, alhoewel het grootste deel van mijn studies zijn verricht buiten 

de afdeling endoscopie, was het een groot genoegen op deze afdeling te werken. Ik 

wil met name Agaath (endoscopie verpleegkundige) bedanken, zonder jouw hulp, inzet 

en enthousiasme zouden onze experimenten nooit met succes zijn volbracht, maar zijn 

gestrand in algehele chaos. Elsemieke en Ilja, dank voor de ontspanning en het uitermate 

gezellige begin van mijn tijd op de afdeling. 

De afdeling experimentele chirurgie, dank dat ik als relatieve buitenstaander al mijn 

experimenten bij jullie heb mogen verrichten. In het bijzonder wil ik Goos bedanken, 

jouw onuitputtelijke inzet, passie voor het vak en niet te vergeten je ‘slechte’ grappen, 

zijn bewonderenswaardig en onmisbaar voor goed en ethisch verantwoord onderzoek 

met proefdieren. Heel veel dank hiervoor en eeuwig zonde dat wij in de toekomst naar 

een ander lab verhuizen.  

Tevens wil ik al mij collega arts-onderzoekers bedanken, allereerst Tytgatters van 

het eerste uur, Anne, Simone en Karam, ik ben erg blij dat ik de komende jaren 

nog jullie directe collega zal zijn en hoop dat jullie me nog lang van mijn werk 

komen houden. Latere bewoners, Denny, Koen, Thomas en Boney, dank voor jullie 

hulp, inspiratie, en zeer frequente gezellige afleiding. Ik hoop jullie allen zowel in 

als buiten het ziekenhuis nog veel te mogen zien. Succes met jullie toekomstige 

promotie! Tessa, de nieuwe aanwinst van de NOTES onderzoeksgroep (we zijn nu 

tenminste met zijn 2en!). Ik ben er van overtuigd dat je je promotie tot een succes 

zal maken. Hopelijk mag ik me nog jaren tegen je onderzoek aan bemoeien! 

Alle andere collega onderzoekers: Wouter, Roos, Lorenza, Frederike, Taeco, David, 

Renée, Bart, Joep, Annikki, Wout, Noor, Willemijn, Susan, Femme, Emma, Mark, en 

Charlotte, dank voor jullie collegialiteit en plezier van de afgelopen jaren. Tot slot, Frans, 

dank voor de gezelligheid op mooie tripjes en hulp bij de meest bizarre experimenten. 

Always prefer the Sultan solution

Anne Marije, Erienne, Floor, Alwin en Daan,de studenten die geholpen hebben bij het 

tot stand komen van dit proefschrift, veel dank daarvoor. Veel succes met jullie verdere 

carrière. 

Alle vrienden buiten het werk, die voor de nodige en zeer noodzakelijke afleiding en 

ontspanning hebben gezorgd de afgelopen jaren, veel dank daarvoor. 
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Paranimfen, Koen, dank voor het fungeren als klankbord op de kamer en vooral alle 

goede (en vele matige) grappen zowel in het AMC als op locatie. Eeuwig zonde dat ik je 

straks niet opnieuw in het AMC als collega mag begroeten, maar we zullen zeker contact 

houden. Derk, we go way back, en hebben zeker nog lang samen te gaan. Veel dank dat 

jullie mijn paranimfen willen zijn! 

Lieve ouders, broer, zus, Erlijn en Sven en natuurlijk de jongste aanwinst: Elin! Dank voor 

jullie onvoorwaardelijke steun. Zonder jullie was ik nooit gekomen tot waar ik nu ben. 

Tot slot Esmerij, liefde van mijn leven! En eigenlijk natuurlijk by far het mooiste wat mijn 

promotietijd heeft opgeleverd!
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