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Dankwoord

Velen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. Allereerst een 
woord van dank aan alle patiënten die in dit proefschrift beschreven worden in het bijzon-
der de patiënten die deelnamen aan het onderzoek naar aan voeding gerelateerde klach-
ten na slokdarmresectie met buismaagreconstructie. Uw inzet en betrokkenheid waren 
bewonderenswaardig. 

Een speciaal woord van dank aan mijn promotores Prof. dr. D.J. Gouma en Prof. dr. R.J. de 
Haan. 
Professor Gouma, het belang van optimaal voeden van de chirurgische patiënt is onder uw 
leiding een belangrijk onderdeel geworden van de behandeling op de afdeling Chirurgie. 
Veel dank voor al uw hulp en adviezen, het in mij gestelde vertrouwen en uw niet afla-
tende interesse en begrip voor mijn persoonlijke situatie. 
Professor de Haan, u stelde mij als eerste in de gelegenheid een promotietraject te starten. 
Een kans waarvoor ik u oprecht wil danken. Dank ook voor uw intensieve hulp en sturing, 
uw niet aflatende scherpe en kritische blik gedurende het gehele promotie traject en uw 
vermogen om weerbarstige onderzoeksgegevens te vertalen in  wetenschappelijke arti-
kelen met een praktische invalshoek. Zonder uw inzet was het mij niet gelukt de promotie 
af te ronden.

Ook aan mijn co-promotor, Dr. J.M. Binnekade een persoonlijk woord van dank. Beste Jan,  
als jij mij niet had geïntroduceerd bij Professor de Haan zou dit proefschrift er waarschijn-
lijk nooit zijn gekomen. Ik ben je veel dank verschuldigd voor je persoonlijke, kritische en 
inhoudelijke adviezen, je hulp bij de statische berekeningen en het maken van de mooie 
figuren. Een bijzondere samenwerking die na de promotie hopelijk zal worden voortgezet. 

Mw. E.E. Oosterheert - van Wijnen. Beste Els, tot juli 2013 was jij Hoofd van de Afdeling 
Diëtetiek van het AMC. Jij bood mij de gelegenheid de Uva-master opleiding Evidence 
Based Practice te volgen en gaf mij daarna de tijd om promotie onderzoek te doen. Voor 
onze kleine afdeling een enorm risico. Dank voor het gestelde vertrouwen en het creëren 
van alle kansen en mogelijkheden. 

Mw. Dr. M.A.E. de van der Schueren. Lieve Marian, onze persoonlijke en zakelijke wegen 
kruisen elkaar al meer dan 25 jaar en dat zal na promotie zeer zeker zo blijven. Dank voor 
alle persoonlijke en inhoudelijke gesprekken en je kritische adviezen tijdens het promotie 
traject. Jouw hulp heeft het afronden van de promotie absoluut versneld. 

Professor dr. J.J.G.H.M. Bergman, Professor dr. M.A. Cuesta, Professor dr. J.H.G. Klinkenbijl, 
prof. dr. van Laarhoven, Professor dr. E.M.H. Mathus – Vliegen en Professor dr. H. Obertop 
wil ik hartelijk danken voor hun bereidheid zitting te nemen in de promotiecommissie. 
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Mw. E Steenhagen en Mw. A. Droop. Lieve Elles en Anneke, wat ben ik blij met de 
Nederlandse traditie om paranimfen mee te mogen nemen naar een promotie. Dank voor 
jullie geweldige, intensieve, lieve en gezellige hulp bij de voorbereiding van de promotie! 
Na de promotie blijven we gelukkig met elkaar in contact via het CHIODAZ (Chirurgisch 
Overleg Diëtisten Academische Ziekenhuizen). 

Dr. M.I. van Berge Henegouwen. Professor Dr. O.R.C. Busch, Dr. C.P. Earthman en Dr. P.L.M. 
Reijven. Uw kritisch commentaar, opmerkingen en aanvullingen als medeauteur waren 
van onschatbare waarde. Veel dank. 

Ook alle studenten die in de afgelopen jaren hebben meegewerkt aan de uitvoer van 
de diverse projecten en onderzoeken wil ik hartelijk danken: Marloes Bakker, Marieke 
Berkhout, Nienke Blom, Kristine Kuiper, Marcella Martin, Leonie Roeleveld, Sinja Roetert 
Steenbruggen, Marije Schrier, Lucie Venrooij, Lieve van der Woude en Danielle Wensveen. 
Zonder jullie hulp was het niet gelukt in zo’n korte tijd zoveel gegevens te verzamelen. Ik 
wens jullie allen een mooie toekomst. 

Alle (oud) collega’s van de afdeling Diëtetiek van het AMC in het bijzonder Joyce Haver; jul-
lie kennis en kunde heeft mij de afgelopen jaren bijgeschoold en scherp gehouden. Dank 
voor jullie input. 

Alle (oud) collega’s van de afdeling Voeding en Diëtetiek van het VU Medisch Centrum wil 
ik danken voor hun warme en gastvrije onthaal tijdens het project naar ondervoeding op 
de polikliniek. Dit heeft zeker bijgedragen aan het kunnen volbrengen van de enorme 
klus! Een bijzonder woord van dank aan Dr. Floor Neelemaat voor alle praktische adviezen 
en hulp bij de afronding van de promotie. 

Mr. C. Frink and Mr. E. Hull. Dear Charles and Ed, thank you very much for all the improve-
ments and advices with regard to the grammar and structure of the manuscripts. I have 
experienced that writing a scientific manuscript in English is a hard job! You both helped 
me tremendously. 

De afdelingen Hematologie van het UMCU en het AMC, in het bijzonder Dr. N.W.C.J. van de 
Donk, Drs. K P.M. van Galen en Dr. A P. Kater. Zonder uw oprechte zorg en hulp had ik deze 
bijzondere dag nooit samen met Henk kunnen beleven. We hopen u nog lang te mogen 
consulteren. 

Mw. J. Heemskerk, lieve Jetty. Een mens mag zich gelukkig prijzen met een vriendin voor 
wie elke verandering en aanpassing in de Nederlandse taal een feest en een uitdaging 
is! Ondanks je zwakke gezondheid zag je kans de Nederlandse samenvatting te bekijken. 
Dank voor je adviezen. 
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Mw. L. van Nieukerken, lieve Leonie. We leerden elkaar kennen tijdens een Diëtetiek bij-
scholing en dat bleek de opmaat voor een jarenlange trouwe vriendschap. Privé en zake-
lijk hebben we al vele hoogte- en dieptepunten met elkaar gedeeld. Ik vind het geweldig 
dat je Toscane boven IJsland hebt verkozen om bij de promotie aanwezig te kunnen zijn! 

Lieve Rob, Eline en Fleur wat er in jullie leven ook mag voorvallen, onthoud dat je veel kunt 
overwinnen met vitamine L; Liefde. 

Lieve Jan, mijn broer. Jouw ziekte en overlijden bepaalden mijn keuze om Diëtetiek te 
gaan studeren en in de gezondheidszorg te gaan werken. Nu ben ik ruim twee maal zou 
oud als jij bent geworden, maar je bent nog altijd van invloed op de keuzes die ik in mijn 
leven maak. 

Lieve Gerard en Diny, mijn liefvolle ouders. Ik mag me gelukkig prijzen dat ik mocht 
opgroeien in zo’n liefdevol, warm en stabiel gezin.  Jullie fysieke aanwezigheid zal ik op 
mijn promotie intens missen, maar in mijn hart zijn jullie er beiden bij. 

Lieve Henk, veilige haven – thuis. Ik heb bewondering voor je doorzettingsvermogen en 
je positiviteit zonder de werkelijkheid te negeren. Ik hoop met jou het leven nog lang te 
mogen delen in de lijn van Cervantes; Wie het geluk niet kan genieten als het komt, moet 
niet klagen als het hem verlaat. Ons leven is goed en mooi. 


