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In de loop van de afgelopen drie jaar hebben velen een bijdrage geleverd aan het tot stand 

komen van dit proefschrift. Daarom wil ik een ieder bedanken die mij op welke manier dan 

ook gesteund heeft om deze mijlpaal te bereiken. 

Mijn hooggeachte co-promotor, dr. J.W. van Sandick. Lieve Johanna, wie had ooit kunnen 

dromen dat na iets meer dan drie jaar mijn proefschrift af zou zijn (jij misschien, maar ik 

in ieder geval niet!). We moesten beginnen vanaf nul, maar door jouw ideeën, inzet en 

energie werd al snel duidelijk hoe de inhoud vorm gegeven zou worden. Onaflatend heb 

je mij enthousiast weten te houden. Wat heb ik veel van je geleerd! De wijze waarop jij 

het chirurgische bestaan weet te combineren met de wetenschap en jouw privéleven is 

bewonderenswaarig. Zelf ben je ooit gepromoveerd op slokdarmkanker en ik ben apetrots 

dat ik nu jouw eerste promovendus mag zijn. Ik heb genoten van mijn onderzoeksperiode 

met jou als copromotor en ik kijk uit naar de periode in 2012 dat ik terugkom naar het 

nki-avl om met jou te mogen opereren.

Mijn hooggeleerde promotor, prof.dr. E.J.Th. Rutgers. Beste Emiel, dank voor de prettige 

voortgangsgesprekken die we de laatste anderhalf jaar hebben gehad. Jouw ervaring op 

wetenschappelijk gebied is onmiskenbaar en, ondanks dat je mammachirurg in hart en 

nieren bent, van toegevoegde waarde geweest bij het lezen van mijn proefschrift.

Leden van de promotiecommissie

Prof.dr. P.J.M. Bakker, prof.dr. O.R.C. Busch, prof.dr. C.C.E. Koning, prof.dr. P.D. Siersema, prof.dr. 

R.A.E.M. Tolenaar, dr. A. van der Gaast en dr. P.M. Nederlof. Ik wil u allen danken voor de tijd en 

moeite die u genomen heeft om mijn proefschrift te lezen en te beoordelen. Ik kijk er naar 

uit met u van gedachte te wisselen over de inhoud.

Dr. F. van Coevorden. Beste Frits, tijdens het opstarten van mijn onderzoek is jouw ervaring 

op het gebied van slokdarmkankerchirurgie zeer hulpvol geweest. Het gezamenlijk 

opzetten van de database en de daaruit voortkomende twee artikelen plus het meekijken 

bij oesophagusresecties zorgden voor een mooie opstartperiode.

Dr. A. Cats, dr. H. Boot, dr. B.M.P. Aleman en dr. E.P.M. Jansen. Beste Annemiek, Henk, Berthe en 

Edwin, slokdarmkanker en behandeling met chemoradiatie gaan al jaren hand in hand in het 

nki-avl. Jullie bijdrage aan mijn proefschrift is hierdoor dan ook een logisch gevolg. Ik heb 

veel geleerd van jullie niet-chirurgische benadering bij de behandeling van slokdarmkanker. 

Veel dank daarvoor!
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Drs. M.W.J.M. Wouters. Beste Michel, halverwege mijn onderzoeksperiode attendeerde je 

mij op een onderzoek dat liep in het LUMC, waarvoor nog een onderzoeker gezocht werd. 

Ook het idee om een review artikel over de kwaliteit van zorg voor slokdarmkankerchirurgie 

te schrijven kwam van jou. Revisies kwamen vaak binnen 24 uur terug. Het heeft tot 

mooie publicaties geleid. Jouw onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorg is 

vernieuwend en krijgt wereldwijd de aandacht die het verdient. Hoe dik gaat jouw proefschrift 

worden…?! 

Dr. M.L.F. van Velthuysen, dr. P.M. Nederlof, dr. E.H. Rosenberg, Aafke Ariaens en Ivon Tielen . 

Beste Loes, Petra, Efraim, Aafke en Ivon, vooral in het latere gedeelte heb ik vele dagen 

doorgebracht op de afdeling Pathologie en Moleculaire Pathologie. Op het lab werd er altijd 

de tijd en moeite genomen om mij uit te leggen hoe makkelijk (moleculaire) pathologie 

eigenlijk is. Dank voor al het werk dat jullie met en voor mij verzet hebben.

Prof. dr. N.K. Aaronson. Het blijft bizar dat we, ondanks dat we samen een artikel geschreven 

hebben, elkaar door samenloop van omstandigheden nog niet ontmoet hebben. Wie weet 

brengt 18 februari daar verandering in?! Dank voor uw expertise op het gebied van kwaliteit 

van leven.

Prof. dr. R.A.E.M. Tollenaar, dr. V.T.H.B.M. Smit, drs. J.M.J. Spitzer-Naaykens en dr. W.E. Mesker. 

Beste professor, Vincent, Juliette en Wilma, hoe ongelofelijk fijn dat ik mee mocht liften op 

de tsr-trein uit Leiden en Delft. Binnen afzienbare tijd heeft dat twee artikelen opgeleverd. 

Dank voor jullie bijdrage hieraan en de prettige samenwerking.

Martine Bloemer en Karen Bloemendal. Dankzij jullie inspanningen is hoofdstuk 8 een 

prachthoofdstuk geworden. Dank voor de enorme berg werk die jullie samen in een jaar 

verzet hebben. Ik had me geen betere wetenschappelijke studenten kunnen wensen. 

Overige mede-auteurs (dr. M.J.T.F.D. Vrancken-Peeters, dr. H. van Tinteren, dr. T. Karsten, dr. J.M.C. 

Junggeburt, dr. H.H. Hartgrink, drs. M.M. Takkenberg) . Ook jullie wil ik danken voor de bijdrage 

aan de verschillende artikelen. 

Prof dr. B.B.R. Kroon. Beste professor, ondanks dat u niet meer werkzaam bent in het nki-avl, 

bent u altijd betrokken gebleven bij mijn onderzoek. Dank voor uw snelle, doeltreffende 

commentaar op de manuscripten en de onaflaatbare interesse als onze wegen elkaar 

kruisten op congressen, promoties of borrels. 
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Alle patiënten die hun medewerking hebben verleend aan het hoofdstuk over kwaliteit van 

leven. Veel dank voor de welwillendheid om mee te willen werken aan dit onderzoek en 

voor het invullen van de enquêtes.

Stichting Cornelis Vrolijk Development Fund, zonder uw financiële steun was dit promotieonderzoek 

niet mogelijk geweest. Wat een geweldig initiatief!

Collega onderzoekers uit het nki-avl (Tjeerd Aukema, Cindy van den Boer, Mila Donker, Niels 

Graafland, Irene Jacobi, Lisette van der Molen, Renske Scheenstra, Hidde Veenstra, Lenka Vermeeren, 

Ronald de Vreeze en Maarten Wildeman) en diëtisten Anne Kornman en Merel Latenstein , het is 

al eerder gezegd, maar onderzoek doen in het nki-avl is bijzonder en dat is mede door 

de altijd relaxte en gezellige sfeer op de 4 onderzoekskamers in de “zwarte bouwkeet”. 

Het is gaaf om te zien dat iedereen op zijn eigen vakgebied mooi onderzoek verricht en 

aansluitend de gewenste opleiding kan gaan volgen. De onvolprezen ‘self-made” lunches, 

de vrijdagmiddag-borrels en de promotie-filmpjes….ik heb genoten!!

En in het bijzonder mijn kamergenoten: 

Ingrid Kappers, ook voor jou is het einde in zicht. Je hebt een studie opgezet waar je trots op 

mag zijn. Jouw relaxte manier van werken (John Mayer of Jason Mraz op de achtergrond..) 

is me altijd uitstekend bevallen!

Iris van der Ploeg , über-productiemachine, wekelijks werd er weer een artikel of praatje 

geaccepteerd (soms tot mijn grote frustratie). Jouw liefde voor “De wereld draait door” 

(met dank aan Uitzending Gemist) was inspirerend. Leuk dat we de laatste twee jaar van 

onze opleiding samen in het AMC mogen volbrengen.

Eva Schaake, wat heb jij een fijn luisterend oor! Vele gesprekken tussen het typen door 

hebben mijn laatste half jaar met jou op de kamer voorbij doen laten vliegen. Wat je zegt is 

op de een of andere manier altijd zinnig en ik hoop dat er nog vele gezellige diners volgen. 

Ik heb er een goede vriendin aan over gehouden! 

Marieke Straver, sinds jouw vertrek heeft de radio weer overuren kunnen draaien! Jouw lach 

werkt aanstekelijk en ik mis de coca-cola (light) breaks...gelukkig heb ik nog altijd jouw 

promotie-filmpje.

Het Secretariaat Chirurgie (Olga, Noelle, Henny en Tineke), de afdeling statistiek (Harm van 

Tinteren), de tumorregistratie, het archief en het audiovisuele dienst centrum (Martin Lomecky 

en Andre Jagt) van het nki-avl, allen zeer bedankt voor de altijd snelle en goede medewerking.

Dr. E. Ph. Steller. De eerste schreden op het chirurgische pad heb ik in uw ziekenhuis 
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doorlopen. Het was een leerzaam jaar, en uw suggestie om eerst te gaan promoveren en 

daarna pas te gaan solliciteren heeft zijn vruchten afgeworpen!

Collega’s van de afdeling Chirurgie in het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Het was wel even wennen 

om na een langdurige onderzoeksperiode weer vol aan de bak te gaan in de kliniek. Jullie 

hebben de eerste maanden voor een fantastische inwerkperiode gezorgd. Dennis, dat ook 

jij uitgerekend op 18 februari gaat promoveren is te bizar voor woorden. Onwijs veel succes 

en het is jammer dat we deze voor ons beide bijzondere dag apart moeten beleven.

Lina Meisen, waanzinnig veel dank voor het prachtig vormgeven van dit proefschrift. Jammer 

dat je er niet bij kan zijn de 18e, maar een proefschrift maken in Singapore is ook niet 

verkeerd! 

Vrienden en vriendinnen, voor de meesten van jullie blijft het “abacadabra” wat ik allemaal 

precies heb uitgespookt de afgelopen 3 jaar. Voor jullie ligt het resultaat. Wie weet dat de 

Nederlandse samenvatting duidelijkheid verschaft!

Lieve Karin, “Flap” en Hugo, het is altijd fijn om dagen met jullie in Nieuwer ter Aa, Oudega of 

op de Haar door te brengen. Ik kan me geen gezelligere schoonfamilie wensen. Dank voor 

jullie continue interesse, niet alleen in mijn carrière, maar zeker ook op het persoonlijke vlak.

Lieve Mie en Piet , jullie weten hoe dierbaar jullie me zijn. Al jaren staat er op mijn bureau 

een prachtig bronzen beeld van chirurgen aan een operatietafel te pronken. Dat jullie op 

mijn 21e verjaardag al zo’n vooruitziende blik hadden….ik mag me gelukkig prijzen met zo’n 

lieve tante en oom!

Mijn paranimfen! 

Beste Maurits , samen begonnen aan het onderzoeksavontuur, ik hoog in het 

spijsverteringskanaal, jij wat lager! Na een jaar kamergenoten geworden en samen pieken 

en dalen meegemaakt. Je bent een dierbare vriend geworden in de afgelopen drie jaar. 

Het blijft jammer dat we niet één congres samen bezocht hebben. Gelukkig weet je nu wel 

eindelijk wat een rebus is! Ook jij in Amsterdam in opleiding, hoe mooi is dat (ook al is het 

bij de concurrent...). Op naar jouw promotie!

Lieve Alexandra , hoe raar kan het leven lopen…. Als baby’s vaak samen in de box gelegen, 

en na verhuizingen door binnen- en buitenland samen terecht gekomen in Groningen waar 

we beiden twee keer werden uitgeloot. Toch mochten we uiteindelijk samen beginnen 

aan de studie Geneeskunde in 2000. Vervolgens huisgenoten tijdens onze coschappen in 
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Zwolle en na ervaringen als AGNIO (jij bij de gynaecologie) ook allebei gaan promoveren. 

Ik ben blij met onze vriendschap en ben trots dat je naast me staat op deze bijzondere dag.

Lieve pappie en mammie, woorden schieten tekort als ik zou willen vertellen hoe gelukkig ik 

ben met jullie als mijn ouders. De onvoorwaardelijke steun, vertrouwen en liefde maken dat 

ik oneindig kan genieten van het leven. Met veel trots draag ik dit proefschrift aan jullie op!

Lieve lieve Kato, “When you smile, the whole world stops and stares for a while”. Ik had niet 

durven dromen dat je me zo gelukkig zou maken. 

Allerliefste Sanne ! Love of my life, de laatste alinea is voor jou! Waar een avond in Granada 

toe kan leiden...wat hebben we al ongelofelijk veel mooie dingen mogen meemaken de 

afgelopen tien jaar. Ik verheug me op de toekomst die voor ons ligt. Ik hou van je!

Ewout

Amsterdam, december 2010




