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Verspreid over meerdere decennia schreef Marguerite 
Yourcenar (Amerikaanse schrijfster van Frans-Belgische 
oorsprong, 1903-1987), de historisch-psychologische roman 
“Mémoires d’Hadrien”. Voor deze denkbeeldige autobiografie 
van keizer Hadrianus, geschreven in de ik-persoon, verdiepte  
Yourcenar zich jarenlang bijna obsessief in het leven en de tijd 
van deze Romeinse Keizer en de eerste 2 versies van haar roman 
liet ze eigenhandig integraal in de prullemand belanden. Toen dit 
indrukwekkende werk dan toch eindelijk een in haar ogen 
publiceerbare versie had bereikt, schreef ze in het laatste 
hoofdstuk de volgende opdracht aan een vriend: 
“… zelfs de langste opdracht is nog een te onvolledige en te 
alledaagse manier om hulde te brengen aan een zo ongewone 
vriendschap. Als ik probeer dit geluk dat me sinds jaren is 
geschonken te omschrijven, zeg ik tegen mezelf dat een dergelijk 
voorrecht, hoe zeldzaam ook, toch niet uniek kan zijn; dat er 
soms, een beetje op de achtergrond, in het ontstaansproces van 
een tot een goed einde gebracht boek of in een gelukkig 
schrijversleven iemand moet zijn die de onjuist of zwak 
geformuleerde zin, die wij uit vermoeidheid wilden laten staan, 
niet laat passeren; iemand die als het moet twintig keer met ons 
een onzekere bladzijde overleest; iemand die voor ons van de 
bibliotheekplanken de lijvige boekdelen pakt waarin we hopen 
een nuttige aanwijzing te vinden, en die er nog harnekkiger in 
blijft zoeken op het moment dat wij ze al ontmoedigd hebben 
gesloten; iemand die de vreugden van de kunst en van het leven, 
hun vele, nooit vervelende en nooit gemakkelijke 
werkzaamheden in gelijk enthousiasme met ons deelt; iemand 
die noch onze schaduw noch ons spiegelbeeld en zelfs niet ons 
complement is, maar zichzelf; iemand die ons goddelijk vrijlaat en 
ons toch verplicht geheel en al te zijn wat we zijn. Hospes 
comesque. …” 
 
 Hospes comesque. Je kan het, denk ik, niet mooier 
samenvatten. En nu het mijn beurt is om een dankwoord neer te 
schrijven, dringt het tot mij door dat dit inderdaad een vrijwel 
onmogelijke opdracht is, omdat ik zo ongeveer iedere minuut 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Autobiografie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Keizer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hadrianus
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van mijn leven omringd ben geweest door liefde, warmte, 
vriendschap, goed advies en vertrouwen. Dus welke woorden ik 
hierna ook op papier zet, ze zullen hoe dan ook majeur 
tekortschieten, maar ik ga het – tegen beter weten in – toch 
proberen… 
 

Lieve mama en papa, ik zou nooit in staat geweest zijn om 
deze lange en eerlijk gezegd soms erg moeizame weg te gaan 
zonder jullie onvoorwaardelijke liefde en steun.  Ik ben wie ik 
ben omdat ik steeds, no matter what time of day and no matter 
what the circumstances are,  echt kan “thuiskomen”, omdat alles 
altijd bespreekbaar is,  omdat jullie mij elke dag voorgeleefd 
hebben om anderen met warmte, respect, een open vizier en 
oprechte belangstelling tegemoet te treden, omdat jullie de 
dingen met het nodige geduld,  relativeringsvermogen, 
rechtvaardigheid en heel veel zin voor humor beluisterd en 
(gevraagd en soms ook ongevraagd ) van rustige commentaar 
voorzien hebben en omdat jullie Titia en mij elke dag het gevoel 
geven dat we iets bijzonders zijn. We are two very lucky girls!  

 
Lieve Titia, je bent de puurste, eerlijkste, warmste en 

meest oprechte mens die ik ken. Bedankt voor al die 
onvoorwaardelijke liefde en interesse waarmee je elke dag 
opnieuw mijn lief en leed en mijn kwetsbaarheid hebt gedeeld. 
Over “lange, moeilijke weg” gesproken: jij bent zelf ook meer 
dan ervaringsdeskundig! Ik ben ongelooflijk trots op jou en 
oneindig dankbaar dat je er bent, “mijn zus”.  
Lieber Matthias, danke dir für deine Freundschaft, deine Ruhe,  
deine Geduld und dein fantastischen Sinn für Humor: wir sind 
alle sehr froh das du jetzt zur Familie gehörst! 

 
En natuurlijk bedankt aan mijn familie (in ’t bijzonder alle 

Bomanskes!): voor alle liefde, steun en oprechte interesse die ik 
steeds weer van jullie kreeg.  

 
En toen… “Inspiration is everything”, in het leven en 

zeker ook in een opleiding tot chirurg: 
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LEUVEN 
Ik koester uiteraard diepe dankbaarheid voor alle stafleden 
Abdominale Heelkunde van het UZ Leuven, die mij gedurende 
meer dan 3 jaren opgeleid, bijgestuurd en gedragen hebben. 
Maar ik wil toch graag 2 van mijn vroegere “bazen” in het 
bijzonder vermelden: 
 

Prof. André d’Hoore:  André, bedankt voor ALLES! 
- voor je consequente dagelijkse aanwezigheid met kritische 
commentaren op elke ochtendkrans (een onwaarschijnlijk 
waardevol en onvervangbaar dagelijks trainingsmoment!) 
- voor het doorgeven van je doorgedreven streven naar kwaliteit 
(soms met het nodige ongeduld als de dingen niet snel genoeg 
de richting uitgingen die jij voor ogen had ) 
- voor je feilloze gevoel voor timing en schitterende one-liners: 
net op het moment dat je als assistent/resident geen 
vooruitgang meer maakte in een operatie en dus een beetje rond 
de pot aan ’t draaien was, bleek er plots iemand achter je 
schouder mee te kijken: “wa zijt ge aan ’t doen?... Geen grote 
operatie van maken, hè…” 
- voor de vele kansen die ik kreeg, chirurgisch-technisch en 
wetenschappelijk 
- voor het vertrouwen dat ik kreeg op een moment dat ik er zelf 
geen vertrouwen meer in had dat het ooit een keer zou 
goedkomen 
- voor de vele overlegmomenten, vaak op zondagmiddag in het 
studiekot van Abdominale, om mijn projecten/papers vooruit te 
helpen en bij te sturen  
- … 
Ik ben heel trots dat je mijn co-promotor wil zijn. Dit manuscript 
zou er niet liggen zonder jou.  
De opleiding was soms keihard en een ongelooflijke 
uitputtingsslag, maar ik ben ontzettend dankbaar om ieder 
moment ervan. Chirurgisch ben ik wie ik ben door jou. And you 
will always be the little voice in my head, pushing me to do 
better. 
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Dr.Raymond Aerts: beste dokter Aerts, ik schreef het al 
een keer in een mailtje aan u toen ik naar Amsterdam vertrok in 
augustus 2009: sommige mensen laten zonder veel lawaai te 
maken voor altijd een diepe indruk op je na, gewoon door hun 
kennis, hun technisch kunnen, hun dagelijks functioneren, hun 
manier van met mensen omgaan en zich engageren voor 
patiënten. Eén van uw directe collega’s zei een keer over u: “Als 
je iets niet weet, vraag het aan Raymond. Als je een goed advies 
nodig hebt, vraag het aan Raymond. En als je wil dat iemand een 
keer écht goed naar je patiënt kijkt, vraag het aan Raymond.” 
Mooier kan ik het niet zeggen. Bedankt voor alle kansen, al uw 
geduld en al het vertrouwen dat ik kreeg. 
 

Lieve Guido en Isabelle, bedankt voor jullie support en 
vriendschap! 
 

Ik zeg hier ook uit de grond van mijn hart “bedankt” aan 
die vele, vele anderen die, elk op hun manier, op enig moment 
van mijn opleiding een substantiële inspiratie betekend hebben. 
Ik noem er hier enkelen en excuseer mij al op voorhand voor de 
vele anderen die ik hier ongetwijfeld vergeet: Dr. Michel Van 
Pelt, Dr. Karel Mulier, Dr. Peter Reynaert, Dr. Heidi Weyns, Dr. 
Joep Knol, Dr. Tom Feryn, Dr. Michel Van Brussel, Dr. Marc 
Vandevoort, Dr. Johan Raymakers, Dr. Jef Van Baal, Dr. Srdjan 
Rakic, Dr. Peter Smits, Prof. Chris Verslype, Prof. Alexander 
Wilmer, Prof. Patrick Ferdinande,  Prof. Paul Sergeant, Prof. Wim 
Daenen, de ganse staf Thoraxheelkunde UZ Leuven en vele 
anderen… 

 
AMSTERDAM 
 Beste promotor, beste Emiel, je was de eerste met wie ik 
sprak tijdens mijn sollicitatiegesprek in het AVL en ik was meteen 
op mijn gemak. Dat is daarna altijd zo gebleven.  In een Vlaamse 
opleiding geldt het motto “geen nieuws, is goed nieuws”: als er 
niks fundamenteels de mist ingaat, hoeft er met supervisie ook 
niets besproken te worden. Dus toen ik na 1 jaar in het AVL voor 
het eerst in mijn leven voor een evaluatiegesprek werd 
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uitgenodigd, dacht ik: “ik heb echt niks te melden… dat gaat hier 
wat mij betreft geen 5 minuten duren…” Niets bleek minder 
waar: we spraken meer dan een uur, jij bleek verdomd goed op 
de hoogte te zijn en ik vond het nog een zeer goed gesprek ook! 
Je begreep blijkbaar ook heel goed dat het voor een rasechte 
Vlaamse onder die extraverte Amsterdamse “overlegcultuur-
Nederlanders” niet altijd zo evident communiceren was. Bedankt 
voor al je steun en bijsturing op de achtergrond als dat nodig 
was.  
 

Beste co-promotor, beste Victor, ik was op voorhand al 
erg geïnteresseerd in peritoneale maligniteiten en HIPEC en dat 
is in Amsterdam alleen maar “erger” geworden. Bedankt voor de 
inspiratie en de grenzeloze mogelijkheden en back-up die ik 
kreeg om operatief-technisch te leren en kilometers te maken. 
We hebben beiden niet bepaald een eenvoudig karakter en 
schoten dus ook niet altijd “probleemloos” op. Toen je in ons 
afscheidsgesprek op mijn laatste AVL-dag vroeg naar mijn 
opmerkingen, zei ik : “We hebben er wel ruim een jaar over 
gedaan om onze weg naar goeie communicatie te vinden, hè, 
Vic…”. Je antwoordde met een grijns: “Zo! Dat heb je dan snel 
voor mekaar gekregen!” Typisch jij ! Ik heb ontzettend veel 
geleerd en je hebt mij meer dan eens getoond wat het betekent 
om voor een patiënt tot het uiterste te gaan en het onderste uit 
de kan te halen. Bedankt voor alles! 
 

Beste Theo,  ik heb op heel veel manieren ontzettend veel 
van jou geleerd. Bedankt voor het vertrouwen: je hebt mij in heel 
korte tijd een fenomenaal aantal levers en rectums laten 
opereren. Bedankt voor je begeleiding bij het schrijven van de 
review en de editorial in dit proefschrift. We hadden nog heel 
veel andere projectideeën, maar de tijd was wat te kort om het 
allemaal te verwezenlijken. Bedankt ook voor je rust, diplomatie 
en strategisch denken. Je hebt me geleerd om goed na te 
denken, vooraleer ergens vol enthousiasme aan te beginnen: 
“Waar wil ik naartoe?”.  And last but not least: bedankt voor je 
steun in de extra 6 maanden die ik in het AVL mocht 
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doorbrengen: zonder jou zou de bijkomende sarcomenopleiding 
financieel niet mogelijk geweest zijn en de onderhandelingen 
met UZ Leuven over mijn verdere toekomst zouden een stuk 
moeilijker geweest zijn. 
 

Lieve Frits, wat ik van jou gekregen heb, heeft het voor 
mij mentaal en technisch mogelijk gemaakt het werk te doen dat 
ik nu elke dag doe. Je leerde mij nadenken over 
sarcoompathologie, opereren met systematiek, met oog voor 
detail en precisie, met fascinatie voor de pathologie en respect 
voor de tumor, met een ongelooflijk engagement voor de 
patiënt, met een grote liefde voor rust en bescheidenheid en 
met een onevenaarbare zin voor humor. Bovendien heb ik van 
jou geleerd om met gezond verstand te redeneren en te 
beslissen in the best interest of the patient: het is niet omdat iets 
technisch mogelijk is, dat het ook zinvol is om het te doen. En 
daarbij was ik ook nog eens welkom bij jou en Hetta thuis! Jullie 
zijn beiden heel bijzonder! Dikke kus en bedankt voor je 
geduldige support tot op vandaag. 
Uiteraard ook dank aan alle andere leden van de Sarcomen-
groep in het NKI-AVL en met name aan Rick Haas voor de 
teaching en begeleiding. 
 

Geachte leden van de Leescommissie, hartelijk dank aan 
u allen dat u bereid bent aanwezig te zijn en te participeren aan 
mijn promotieceremonie. 

   
Prof. Eric Van Cutsem, dank voor de persistente, rustige support 
op de achtergrond en de vele deuren die u voor mij geopend 
hebt. Ook heel bijzondere dank aan Prof. Chris Verslype voor de 
trouwe steun.  
Lieve Loes, dank voor het geduld tijdens de vele uren die we in 
het kader van de leverprojecten samen doorgebracht hebben 
achter de microscoop en dank voor je waardevolle bijdrage aan 
een aantal papers in dit proefschrift en je immer constructieve 
opmerkingen. 
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In dit kader uiteraard ook heel veel dank aan Warner Prevoo, 
Wouter Vogel, Henk Boot, Harm van Tinteren en Arend Aalbers. 
Lieve Pieter, dank aan jou en Marlene voor jullie vriendschap en 
(erg muzikale!) luisterend oor. 
 

En dan zijn er die vele goeie vrienden waarmee ik 
gezegend ben… 
 
In Leuven 
Matthi, bedankt voor je eindeloos geduldige aanwezigheid, met 
name op momenten dat de weg moeilijk is. Je hebt mij zo vaak 
opnieuw en opnieuw gemotiveerd om ondanks alles toch door te 
zetten. Je nuchtere kijk, inschattingsvermogen en fenomenale 
zin voor humor hebben mij meer dan eens “on track” gehouden. 
I couldn’t have done this without you! Je bent een ongelooflijke 
levenskunstenaar, die er mij steeds weer aan herinnert dat ik 
tussendoor niet mag vergeten het leven ten volle te leven. 
 
Liebe Christine, ich brauche dir nicht zu erklären wie wichtig du 
für mich bist. Ich danke dir, für dein aufrechtes Interesse daran, 
wie es mir wirklich geht, für deine zuverlässige Anwesenheit, 
deine Wärme und Freundschaft, deinen super-Kaffee, deine 
unvergleichliche Pasta à la matricana und unsere vielen, vielen 
langen Gespräche bis tief in die Nacht. Ich habe dich sehr lieb! 
Kuβ! 
 
Lia, bedankt voor wat je mij het afgelopen jaar aan begeleiding, 
coaching en perspectief hebt gegeven. Goed kunnen luisteren en 
vervolgens de juiste vragen stellen, is een talent dat aan niet vele 
mensen gegeven is. My life will never be the same. 
 
Lieve Joyce, Willem en Alexandre en lieve Tom, Katrien, Sophie 
en Anna, bedankt dat jullie mij als ‘part of the family’ deel laten 
hebben aan jullie leven. Lieve Myriam en Laurent-Jan, Katarina, 
Cathelijne, Birgit en Katrien, bedankt voor jullie vriendschap en 
interesse. 
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en in Amsterdam:  
Lieve Houke, de laatste van mijn stellingen is niet voor niks aan 
jou gewijd:  

“Het komt allemaal goed…”  
“Ja… , maar…”  
“Nee, luister nou! Het komt écht allemaal goed… ”  

Dat is een gesprek dat we inderdaad ongeveer zo’n duizend keer 
over-and-over-again gevoerd hebben, bij de zoveelste kop 
capuccino in jouw kamer of in de nachtelijke uurtjes bij een glas 
wijn bij jou thuis aan de keukentafel. Je zei eens tegen mij: “ Je 
weet toch waar dit over gaat, hè?... Volhouden!” Bedankt voor je 
steun, je kritische blik,  je sterke gevoel voor wat écht belangrijk 
is in het leven en je eindeloze geduld. Jij hebt mij hierdoorheen 
gedragen in Amsterdam, dus ik ben erg trots dat je mijn paranimf 
wil zijn! Dikke kus. 
 
Dear Patricia, I don’t think I need to explain much. Thanks for 
always being there for me, for inviting me into your life and 
home and for caring so deeply. I Love you very much!  
 
Lieve Carolien, uren samen koken… en eten!,  uren samen 
kletsen, over het leven, de liefde, de mannen, het werk, kunst, 
literatuur, architectuur, … uren samen batterijtjes opladen dus! 
Thanks! Dikke kus! 
 
Lieve Jan, bedankt voor de vele gezellige Vlaams-Nederlandse 
culinaire momenten, de vele filosofische gesprekken over het 
leven, de liefde en de kunst (niet van IKEA!) en je verwoede 
pogingen om er mij aan te herinneren dat er nog iets anders 
bestaat in het leven dan opereren en promoveren. Misschien 
leek het op het eerste gezicht niet zo, maar ik heb het allemaal 
heel goed gehoord én ook begrepen. Kus. 
 
Mijn dierbare AVL-flexplek-buddies, Boj en Danny, thanks for 
letting me pick your brains every once in a while en bedankt voor 
alle vriendschap en de gezelligheid tijdens onze vele koffietjes en 
kooksessies. 
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En aan mijn vele andere Amsterdamse “familieleden”:  Feikje, 
Rachel, Judit, Deborah, Cindy, Glynis, Frouwe, Monique, 
Miranda, Annemieke,  Michi, Patricia, Marjolein, Rogier, Koen, 
Tineke,  … Bedankt voor jullie gezelligheid, steun en vriendschap! 
 

And last but not least:  
 
Aan mijn inmiddels alweer vertrouwde nieuwe 
ONC/AMO/RTO/KNC/ABD/URO/THO/GNC/DIO-familie in het 
UZ Leuven: bedankt aan iedereen die mij in mijn startjaar met 
heel veel geduld en enthousiasme gesteund heeft.  
Heel, heel bijzondere dank aan jou, Rose: jij hebt mij echt 
gedragen het afgelopen jaar.  
 

Tot slot nog dit:  
 
Toon Hermans schreef: 
 

Ik dacht 
Telkens als ik iets verzon 
Ik ben het water 
Niet de bron 

 
Dat behoeft, geloof ik, geen verdere uitleg. 
 
Daphne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


