
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Towards safer liver resections

Hoekstra, L.T.

Publication date
2012

Link to publication

Citation for published version (APA):
Hoekstra, L. T. (2012). Towards safer liver resections. [Thesis, fully internal, Universiteit van
Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/towards-safer-liver-resections(3e23a774-8b44-476d-a85b-f827c12f200a).html


Dankwoord





Dankwoord
Naast de patiënten die deelnamen aan de studies, wil ik graag een aantal mensen 

persoonlijk bedanken.

Ten eerste mijn promotor, Prof. dr. T.M. van Gulik. Beste Thomas, ik wil u hartelijk danken 

voor de fijne en leerzame tijd die ik heb gehad op het chirurgisch laboratorium. Naast de 

bijzonder mooie congressen die ik heb mogen meemaken, heb ik ontzettend veel van u 

geleerd. Ik vind het uniek hoe u kunt optreden als goed werkzame arts en chirurg, en 

daarnaast ook als professor en onderzoeker; u bent mijn voorbeeld. Ik hoop dat we in de 

toekomst nog veel zullen samenwerken.

De overige leden van de promotiecommissie Prof. dr. I.H.M. Borel Rinkes, Dr. O.M. van 

Delden, Prof. dr. B.B.R. Kroon, Prof. dr. D.A. Legemate, Prof. dr. J.P. Medema  

en Prof. dr. C.J.A. Punt wil ik hartelijk danken voor de bereidheid dit proefschrift op zijn 

wetenschappelijke waarde te beoordelen. Prof. dr. M. Rees, it is a real honour to have 

you as my opponent. 

Beste Krijn, wat hebben wij veel gezellige uren samen mogen spenderen in de röntgen 

OK-ruimte en achter mijn computer. Ik heb bewondering voor jouw enthousiasme, 

inzet en klinische blik. Dank voor de mooie tijd die we hebben gehad en alle leerzame 

momenten. 

Beste Adrie, ik wil je bedanken voor al het meesterlijke werk dat je hebt verricht. Jouw 

operatiekwaliteiten zijn geweldig, en ik vond het fantastisch om deze operatietechnieken 

van je te mogen leren. 

Lieve Goos en Lindy, dank voor jullie steun en inzet tijdens de varkensexperimenten. Het 

was gezellig om met jullie samen te werken, naast het eten van M&M’s en Engelse drop 

in de vrije uren, en het drinken van enkele cocktailtjes tijdens de lab barbecue. 

Lieve Andrea, bedankt voor al het werk dat je hebt verricht en de vele uren die je hebt 

gemaakt om mijn proefschrift te laten slagen!

Ik wil alle co-auteurs, analisten, biotechnici en radiologie-laboranten bedanken voor hun 

bijdrage aan de totstandkoming van de succesvolle artikelen. 

Nienke en Wilmar, mijn voorgangers, hartelijk dank voor jullie input en ideeën die 

hebben geleid tot dit proefschrift. De onderzoekers van het lab en G4: dank voor alle 

plezierige momenten! Thony en Wietse, ik had me geen betere congres-maatjes kunnen 

voorstellen. Naast het ‘shinen’ op het podium, hebben we mogen genieten van de mooie 
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natuur (Tafelberg) en de heerlijke drankjes en steaks die werden geserveerd in diverse 

landen. Wat hebben wij gelachen, en wat heb ik veel van jullie geleerd. Dank voor deze 

leuke momenten. Lieve Matthanja, ook met jou heb ik fantastische, unieke dingen 

beleeft. Ik denk er met plezier aan terug. Floor, mijn opvolgster, in een korte tijd heb ik je 

goed leren kennen en hebben we vele werk-uurtjes samen doorgebracht. Ik wens je veel 

succes toe met je promotie-onderzoek. Daarnaast niet te vergeten de actieve bijdrage die 

mijn studenten hebben geleverd: Max, Gijs, Jessica, Ageeth en Thijs, heel erg bedankt 

voor jullie heldere blik. 

Mijn lieve paranimfen, Nathan en Irene, super dank dat jullie op deze bijzondere dag 

aan mijn zijde staan. Tijdens de onderzoeksjaren, maar ook voor de organisatie van de 

promotiedag hebben jullie mij ontzettend gesteund en geholpen. Nathan, we kennen 

elkaar nu 15 jaar en ik ben trots op onze vriendschap. Jij bent er voor mij in voor- en 

tegenspoed, en weet altijd een goed advies te geven. Naast de feestelijke momenten 

tijdens WFTs, DFTs, en kroegentochten in Adam, begrijp jij mij als geen ander omtrent 

het artsen- en onderzoekers-leven. Lieve Irene, ook met jou heb ik in een aantal jaren 

mega veel meegemaakt. We hebben samen de grootste lol, tijdens squash, over werk en 

over onzin. BFF, dankjewel dat je mijn paranimf wil zijn.

Lieve Sander, Hans, RJ, Nathan, Martine, Jacqueline, Kirsten, en Birgit, mijn WFT- en 

DFT-vrienden. Een vriendengroep vanaf de middelbare school waarmee ik zo veel plezier 

heb, is uniek. Ik wil jullie bedanken voor de altijd gezellige en heerlijke momenten! Lieve 

Maartje, je staat altijd voor me klaar en hebt een luisterend oor. ThanX for being my 

friend. Margreet en Jooske, wij kunnen uren praten over het werkende leven als arts 

en onderzoeker. Het is fijn om jullie steun en begrip te krijgen op de dagen dat ik het 

nodig heb. Lieve squashvrienden en vriendinnen, squash is voor mij elke keer weer een 

uitdaging en een ontspannend moment naast mijn werk. Marije, Fem en Mariek, het is 

geweldig om af en toe een borrel te drinken en lekker bij te kletsen, gewoon omdat het 

kan!

SEOHS-commissie 2011: het was me een waar genoegen om met jullie een ongekend, 

maar vooral gruwelijk symposium te organiseren.

Voor alle vrienden, collegae, kennissen en aanhang die ik niet heb genoemd in mijn 

dankwoord: dank!

Lieve Roelof-Jan, mijn allerliefste broer. Ik bewonder je om je enorme energie, 

enthousiasme en positieve instelling. Je weet me er door heen te slepen als ik me zorgen 

maak en je maakt mij vrolijk. Ik vind het heerlijk om leuke dingen met je te doen. Dank 

voor je liefde, steun en je geloof in mij. Ik wil, is ik kan! Dat heb ik bewezen.
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Lieve Aly, Minke en Ymkje, mijn drie grote zussen. Dank voor jullie begrip tijdens deze 

onderzoeksperiode. Het is fijn om ook over niet werk-gerelateerde zaken in het leven na 

te denken. Anou, Sebastian, Matthias, Veerle, Anthony, Juliette, Paikia en Paxx, wat zijn 

jullie geweldige, energieke mensjes. Het is schitterend om te zien hoe jullie van het leven 

genieten.

Lieve pap, jij hebt mij geïnspireerd om dit boekje te schrijven en doctor te worden, 

dankjewel!

Lieve mamma, als allerlaatste wil ik jou bedanken voor je onvoorwaardelijke steun in alles 

wat voor mij belangrijk is in het leven. Opgeven is (voor mij) geen optie, en mede namens 

jouw begrip en vertrouwen in mij, heb ik dit proefschrift succesvol voltooid. Mams, dank 

voor je betrokkenheid, liefde en het feit dat je altijd voor me klaar staat.

D
ankw

oord

239




