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Dankwoord

De totstandkoming van dit boekje was niet gelukt zonder de hulp en morele steun van 

anderen. Ik wil iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit proefschrift danken, 

waarvan ik een aantal personen in het bijzonder wil noemen.

Mijn promotor, Prof. dr. Bemelman, beste Willem, ik beschouw het als een eer onderdeel 

uitgemaakt te mogen hebben van jouw onderzoeksgroep. Ik heb door de jaren heen veel 

bewondering gekregen voor jouw enthousiasme, energie en arbeidslust. Ik wil je danken 

voor het vertrouwen en de vrijheid die je me hebt gegeven met uiteindelijk dit proefschrift 

als resultaat. Ik hoop in de toekomst nog veel van je te mogen leren.

Mijn co-promotor, Prof. dr. Gouma, dank voor uw bijdrage aan dit proefschrift. Uw 

kritische commentaar hebben zowel mijn manuscripten als mijn “wetenschappelijke blik” 

scherper gemaakt. 

Mijn andere co-promotor, Dr. Slors, beste Frederik, wat fijn waren jouw relativerende 

opmerkingen. Dank dat je mijn co-promotor wilde zijn.

De overige leden van de promotiecommissie wil ik danken voor hun bereidheid het 

proefschrift op zijn wetenschappelijke waarde te beoordelen. Dr. Dejong, beste Kees, 

dank voor de inbreng bij alle fast track hoofdstukken. De NVGE en andere symposia 

waren altijd gezellig ondanks het feit dat ik niet kan biljarten! Prof. dr. ten Kate, de vele 

“kapseldoorbraak sessies” in de vroege morgen heb ik erg gewaardeerd, dank voor al uw 

tijd. Prof. dr. Hollmann, beste Markus, erg efficiënt en prettig was de samenwerking met 

de anesthesie. Ik hoop dat er mooie resultaten uit de “lidocaïne studie” komen. Prof. dr. 

Cuesta, dank voor de korte lijntjes met de VU. Prof. dr. Richel, ik wil u danken voor uw 

bereidheid zitting te nemen in de promotiecommissie.

Voor zover niet elders genoemd in dit dankwoord, wil ik alle co-auteurs van de hoofdstukken 

danken voor hun bijdrage; Jan-Willem Fuhring, Jurriaan Tuynman, Prof. dr. van Lanschot, 

Frank Willem Jansen, Jan Hofland, Jan Cremers, Prof. dr. von Meyenfeldt, Dr. Goslings, 

Dr. Busch, Huib Cense, Edwin van der Zaag, Jordy Kiewiet, Arjan Tibbe, Dirk Ubbink, Jose 

Maessen, Marcel Dijkgraaf en Roos Koopman.

Dr. van Berge Henegouwen, beste Mark, ik wil je danken voor je enthousiasme en je 

bijdrage aan de manuscripten. Succes met de NOTES-onderzoekslijn!

De gehele LAFA-studiegroep en alle anderen die zich hebben ingespannen voor de 

LAFA-studie, dank voor de goede samenwerking en de gastvrijheid in alle deelnemende 

ziekenhuizen. Hopelijk dat er snel resultaten uit deze mooie studie komen! 
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De secretaresses van de afdeling Heelkunde, in het bijzonder Joke, Jaqueline, Trudi en 

Carla, bedankt voor alles!

De G4 onderzoeksgroep. Ik wil jullie danken voor een onvergetelijke tijd; de Epstein bar, 

NVGE, chirurgendagen, chirurgencup, de vele koffietjes maar ook de serieuze gesprekken, 

ik zal ze missen! In willekeurige volgorde; Jikke, Sjoerd, Niels, Mark S, Emma, Mark van H, 

Liselot, Philip, Oddeke, Ascelijn, Pieter, Teun, Eefje, Wytze, Robert, Ping, Steve, Marinke 

en Koert.

Mijn opvolgster, Malaika, heel veel succes met de LAFA-studie en wat ziet mijn kamer er 

opgeruimd uit!

 

Faiza, dank voor het corrigeren van hoofdstuk 1 en 6.

Alle onderzoekers van het chirurgisch lab, gelukkig een beetje geïntegreerd en dank voor 

het opvangen van Paul!

Assistenten in het AMC, bedankt voor het geduld tijdens de operaties waarbij ik ontelbare 

buisjes bloed nodig had.

Chirurgen en assistenten in Hilversum, wat geweldig is het om met jullie in de kliniek te 

werken! Dank voor de tijd die ik nog aan dit boekje kon besteden. 

 

Mijn vrienden en familie wil ik bedanken voor die heerlijke relativerende momenten, die er 

eigenlijk veel te weinig waren, maar waar ik nu hopelijk weer meer tijd voor heb.

 

Mijn paranimfen en vrienden Bas en Paul. Wat hebben jullie mijn onderzoekstijd veel kleur 

gegeven. Onze humor werd niet altijd door iedereen begrepen en gewaardeerd maar 

dat maakte het alleen maar mooier. Het is me werkelijk een eer dat jullie naast me staan 

tijdens de verdediging. Ik hoop nog veel met jullie te mogen samenwerken! 

Rob, Carolien en Tessa, dank voor alle gezelligheid!

 

Lieve Oma, ik ben blij dat u erbij bent en ik ben trots dat u mijn oma bent!

Martin, dank voor de mooie en hachelijke avonturen op de “plassen”. Roeispanen zouden 

ook steviger gemaakt moeten worden en één type benzine zou ook een uitkomst zijn. Ik 

voel een mooi seizoen aankomen.

Marika, zusje, misschien heb ik dit proefschrift wel het meeste aan jou te danken. Immers 

heb ik jouw weg gevolgd en ben ook geneeskunde gaan studeren. Anders was ik 

waarschijnlijk toch brandweerman of timmerman geworden. Zus, ik ben trots op je! 
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Lieve pap en mam, dank voor al het vertrouwen, goede raad en bovenal liefde. Alles staat 

of valt bij een goede fundering. Het boekje is daarom aan jullie opgedragen. Ik hoop nog 

lang van jullie te mogen genieten!

Allerliefste Brenda (echtgenote!), jou ben ik het meest dankbaar van allemaal. Ik wil je 

danken voor al je liefde, begrip en vooral je geduld. Jij was de grootste steun tijdens het 

promoveren. Ik ga niet zeggen dat er een einde komt aan een hectische periode, want dit 

is vast pas het begin. Maar met jou aan mijn zijde…kom maar op!!! 
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