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Dankwoord

Promoveren doe je niet alleen en er zijn dan ook velen die ik wil bedanken.

Mijn promotor, Prof. dr. J.J.B. van Lanschot. Beste Jan, zonder jou was dit boek er natuurlijk 

nooit geweest. Je zit boordevol ideeën en zo had je het idee om iets met microarrays en 

slokdarmkanker te doen. Waarom je mij daarvoor wilde hebben, is me nog steeds een 

raadsel, maar we vormden een goed ingespeeld team. Buiten je eigen ideeën heb je 

me alle mogelijkheden gegeven om zelf studies op te zetten en uit te werken. Het is al 

vaker genoemd, maar jouw enthousiasme, gedrevenheid en doorzettingsvermogen zijn 

ongeëvenaard. Door jouw kritieken werden artikelen en voordrachten altijd beter. Niet alleen 

qua wetenschappelijke inhoud, maar ook qua taal en grammatica. Het is een voorrecht om 

jouw promovendus te zijn.  

Mijn co-promotor, Prof. dr. F.J.W. ten Kate. Beste professor, ik ben blij dat zelfs nu u met 

pensioen bent, u mijn co-promotor bent. Wat hebben we veel coupes samen bekeken en 

wat vind ik het bijzonder dat u nog steeds van een desmoplastische reactie kan genieten. U 

was altijd beschikbaar om tussendoor aan een van de vele studies mee te werken en mee te 

denken. Dank daarvoor.

Mijn co-promotor, Dr. J.B. Reitsma. Beste Hans, statistiek wordt klinisch toepasbaar met jou 

erbij. Gaandeweg mijn promotie ben je bij steeds meer studies betrokken geraakt. Je stond 

altijd klaar om nieuwe nomogrammen te ontwikkelen en te valideren. In alle rust en met 

de beste koffie van het AMC kwam statistiek tot leven. Ik ben trots dat jij mijn co-promotor 

bent.

De leden van de promotiecommissie dank ik voor hun bereidheid het proefschrift op zijn 

wetenschappelijke waarde te beoordelen. 

Prof. dr. F. Baas. Beste Frank, “where neurogenetics meets surgery.” Zonder jou was 

microarray-onderzoek een stuk moeilijker geworden. Dank voor je uitleg, helikopterview en 

altijd opbouwende kritieken. 

Dr. J.J.G.H.M. Bergman. Beste Jaques, jouw onderzoekslijn bij de gastro-enterologie staat 

als een huis. Ik vind het jammer dat het er nooit van is gekomen een onderzoek samen op 

te zetten. 

Prof. Dr. J.C.J.M. de Haes. Beste Hanneke, wat een genoegen om met de afdeling Medische 

psychologie te hebben samengewerkt.   

Prof. Dr. A.H. Hölscher. Dear professor, I am honoured that you are willing to come from 

Köln to Amsterdam to be a member of the committee.

Prof. Dr. T Lerut. Beste professor, dankzij uw inspanningen was het mogelijk een Nederlands 

model te valideren op Belgische patiënten. Dank daarvoor.
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Prof. Dr. M.B. Vroom. Ik wil u danken voor uw bereidheid zitting te nemen in de promotie-

commissie

Buiten bovengenoemde mensen zij er vele anderen. Dr. O.R.C. Busch, beste Olivier, jouw 

commentaar op de manuscripten was altijd relevant en raakte de essentie. Vele stukken 

zijn daardoor verbeterd. Daarnaast ben je de best bowlende opleider van Nederland (alleen 

het linkshandig bowlen behoeft enige oefening). Ik ben blij dat jij opleider in het AMC bent 

geworden.

Prof. Dr. H. Obertop, beste professor. Tijdens mijn onderzoeksperiode ging u van Amsterdam 

naar Rotterdam en weer terug. Wat niet veranderde was uw altijd scherpe blik op de diverse 

hoofdstukken en uw welgemeende interesse. Dank daarvoor.

Prof. Dr. D.J. Gouma, beste professor. Uw enthousiasme voor het vak werkt aanstekelijk.

Dr. M.I. van Berge Henegouwen, beste Mark. Niet een, maar twee broodjes mitraillette in 

Leuven. Succes met het opzetten van een mooie onderzoekslijn. 

Dr. M. Boermeester, beste Marja. Als slokdarm was ik verdwaald tussen de peritonitis study 

group, maar dat heb ik geen moment erg gevonden. 

De afdeling medische psychologie; Hanneke de Haes, Ellen Smets en Sanne Franssen. Dank 

voor alle samenwerking. Ik kwam graag op J4. 

Perry Moerland en Emiel Ver Loren van Themaat: jullie hebben mij wegwijs gemaakt in de 

bioinformatica. Het volgende congres zal ik het leukste T-shirt aanhebben als ik naast mijn 

poster sta. Dank voor alle uitleg die jullie gegeven hebben en alle hulp die jullie geboden 

hebben. Zonder jullie was een gedeelte van dit onderzoek niet mogelijk geweest. 

Kamergenoten Bas Lamme en Olivier van Till. Zonder jullie is de wandelgang nooit meer 

hetzelfde geweest. Een vruchtvolle combinatie tussen Jiskefet en onbekrompen wetenschap. 

Onze drie boekjes zijn nu klaar, misschien dat nu de tijd rijp is onze overige uitvindingen 

wereldkundig te maken…

Ook met de beide papà s Philip en Pieter (Boele) was het gezellig toeven. Philip succes met 

de verdediging van jouw proefschrift aan het einde van deze maand en Boele ik weet nu hoe 

een opgeruimd bureau eruit ziet.  

Uiteraard wil ik de studenten bedanken die mij hebben ondersteund: Daan de Boer, Koen de 

Jong, Anna-Karin Maris en Jochem van Werven. 
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Medeonderzoekers op G4. Zonder jullie zou het ook maar een saaie bedoening zijn. 

Dank voor alle afleiding en steun. At random: Bas Polle(wop), Lieke (tropische verrassing) 

Welling, Cecilia Mahler, Jan “extracapsular” Wind (Rondje G4 op de fiets, CD-werpen en 

kapseldoorbraak, heel veel kapseldoorbraak), Tjarda van Heek, Koert(je snoertje) Kuhlmann, 

Ascelijn Reuland, Paul van Koperen, Eefje de Vries, Mark “popquiz” Scholing, Mark van Heijl, 

Niels “Joske” van der Gaag (Drop, Andy Warhol en nog meer kapseldoorbraak), Oddeke van 

Ruler, Wytze Lameris, Roel Bakx, Liselot Hoornweg. Ping Fung Kon Jin, Robert Minnee en 

natuurlijk Jurriaan Tuynman (radio aan en kleuren maar). 

Jose “oyster” Debes, Argentinian Worldtraveller doing research in the AMC. We had a great 

time in Amsterdam. I hope you come soon again so we can have some oysters. 

Jos, bedankt voor al je hulp bij de immunokleuringen.

Anne en Sue, bedankt voor het vertalen van de enquete. 

Dames van het secretariaat en in het bijzonder Joke en Jacqueline. Wat was het heerlijk om 

even bij jullie te komen (bij)kletsen. 

Mijn directe voorgangers Jan Hulscher, Christianne Buskens en Marinke Westerterp (de 

slokdarmpjes). De lat ligt hoog met jullie als voorgangers, maar wat was het heerlijk om met 

jullie te brainstormen, keuvelen, koffie te drinken, klagen, op congres te gaan en tot laat in 

de mooiste discò s te staan.

Lieve Jikke(n) Omloo, laatste van Lanschot-slokdarm-telg op het AMC. Veel samen gewerkt, 

zonder dat er uiteindelijk een gezamenlijk stuk in het boek is gekomen. Stiekem doet me dat 

wel een beetje pijn. Samen naar alle congressen, met als hoogtepunt Australië. Ik had me 

geen betere collega kunnen wensen, en ik hoop dat je binnenkort weer collega wordt…

Chirurgen en collegà s van het Sint Lucas Andreas ziekenhuis. Wat een genot om hier te 

werken. Elke dag met plezier naar je werk, hoe bijzonder is dat…

Mijn paranimfen, de 3 S-en: Sander “Sandero” Dalhuisen. De enige internist die wel eens een 

schouder reponeert (en zich bij het hematoom afvraagt of de patiënt geen thrombocytopenie 

heeft…). Boordevol goede ideeën en originele plannen. Makreel vissen op de Noordzee, 

Buck 64, Pukkelpop, kopstootjes en de Zwarte Cross. Elke keer weer heerlijk om met jou een 

dagje uit te gaan. Ik hoop dat er nog vele mogen volgen. 

Simeon “Bassie Popov” Kanis. Laat ik bij het begin beginnen…Ik ben trots dat je naast me 

staat. We zijn langer huisgenoten geweest dan dat we het ooit met een vrouw hebben 

uitgehouden en dat is op zich bijzonder genoeg. Je eigen “huisarts” gaat nu promoveren. 
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Ondanks dat je de best medische geschoolde leek bent die ik ken, verlang ik niet dat je meer 

dan het dankwoord leest hoor. Nu het boek af is ga ik snel een keer met je mee naar Turijn. 

Steve “Paps” de Castro. Publicatie-dude uit Curaçao. We hebben elkaar leren kennen op G4 

en sindsdien ben je een dierbare vriend en ontzettend fijne collega. Ik ben trots dat je nu 

naast me staat, zoals ik naast jou heb gestaan. Ik hoop dat je nog lang mijn collega blijft. 

Wanneer gaan we die raket afsteken en richting het Oostblok? 

Familie, vrienden en vriendinnen. Ontzettende veel dank voor alle afleiding en ontspanning.

ARNO rules!

Fred en Anita, naast een bijzonder leuke safari in Tanzania, heb ik ook “de appel” aan jullie 

te danken. Waar een lezing in Rotterdam al niet goed voor is…

Lieve pap en mam. Dit is het dan: het promotieboek. Zonder jullie was dit al helemaal nooit 

mogelijk geweest. Dank voor de onvoorwaardelijke steun, liefde, opvoeding en onafgebroken 

interesse. Toch een dubbel gevoel, omdat mama wel het begin van de onderzoekstijd heeft 

meegemaakt, maar het eindresultaat niet meer mee mocht maken. Ik weet zeker dat ze 

ervan genoten zou hebben...Bauke (en Wouter) en Renato. Het is wennen, zo met zijn 

viertjes, maar we komen we er wel. Fijn dat jullie er zijn.

Lieve Madelon, lieve Bubbles. Dokterromans bestaan. Tussen kelder en bovenste verdieping 

heb ik je gevonden in de lift en je bent niet meer weggegaan. Ik geniet nog dagelijks van je 

ongekende energie, relativeringsvermogen en hulpvaardigheid. Ik hou van je.
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